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УДК [378.091.322:55]:[502:005.336.2] 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ГЕОЛОГІЇ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ  

Іванова В.М., Шелудько О.М. 

Проблема екологічної освіти і виховання привертала увагу дослідників з 

давніх часів і до цього дня. Перші висловлювання в цій області можна виявити в 

працях Я.А. Коменського, Ж.Ж. Руссо, І.Г. Песталоцці, а у вітчизняній педагогічній 

літературі у К.Д. Ушинського, С.Т. Шацького, В.А.Сухомлинського. 

На наше переконання, цей аспект екологічної компетентності вчителя 

потребує окремої уваги, також як і в тому, щоб розглядати його в якості 

самостійного напрямку в системі професійного навчання студентів в умовах 

педагогічного вишу, особливо, в підготовці майбутніх вчителів географії. Не 

применшуючи вкладу попередніх педагогів-дослідників в розробку проблеми 

екологічної освіти майбутніх вчителів, вважаємо за необхідне посилити акцент на 

його прикладній спрямованості, приділивши спеціально увагу розробці педагогічної 

технології формування екологічної культури з урахуванням міжпредметних і 

міжциклових зв‘язків [3,с.17; 5,с.143]. 

Як підтверджує проведене дослідження, результативний підхід до здійснення 

екологічної освіти і виховання на практиці вимагає екологізації педагогічного 

процесу на основі системного підходу: через перетворення змістовного компонента, 

на основі застосування необхідних технологій формування в студентів достатнього 

рівня екологічної компетентності. 

Вирішальним фактором здійснення широкомасштабної екологічної освіти і 

виховання є підготовленість вчителів загальноосвітніх шкіл ‒ носіїв екологічної 

культури, що передають цю культуру своїм підопічним. Тому однією з 

найважливіших проблем є проблема формування екологічної культури майбутніх 

педагогів як їх загальної еколого-моральної культури і умови наявності високої 

педагогічної кваліфікації [6,с.96-100]. 

Виділяють наступні педагогічні умови, що підвищують ефективність 

формування екологічної культури майбутніх вчителів географії: 
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‒ використання методик і розробка технології; 

‒ вивчення можливостей навчальних дисциплін професійного циклу; 

‒- організація навчальної та науково-дослідницької діяльності; 

‒ проведення навчальної польової практики [4,с.108; 6,с.96-100]. 

Навчальні польові практики з географічних дисциплін є найбільш ефективним 

засобом формування екологічної культури, тому що саме в цих умовах студенти 

безпосередньо займаються еколого-практичною діяльністю: проводять 

спостереження, оцінку та інші дії дослідницького характеру в природному 

середовищі, набувають вміння вивчення природних комплексів та окремих його 

компонентів [1,с.152; 2,с.39]. 

Для виконання наміченого завдання була продумана спеціальна програма 

екологізації навчальної практики з геології зі студентами І курсу спеціальності 

014.07 Середня освіта (Географія) природничо-географічного факультету 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького в 2017-2018 навчальному році. На початковому етапі з метою 

посилення екологічної спрямованості навчальної практики з геології проводилося 

попереднє ознайомлення студентів в навчальному процесі з екологічними 

особливостями і проблемами району проведення практики. Програма практики була 

складена з питань екологічного змісту. Заздалегідь були підібрані об‘єкти для 

проведення практики, на яких тривалий час велися спостереження з метою оцінки 

стану геологічного середовища. Проводилось також і відстеження динаміки 

розвитку природних екзогенних геологічних процесів і був організований 

гоекологічний моніторинг навколишнього середовища. Практикувалася комплексне 

обстеження району практики з виконанням завдань по складанню спеціальних 

навчальних посібників і тематичних карт. В процесі проведення навчальної 

практики з геології ми прагнули до поєднання різних організаційних форм її 

проведення (екскурсії на геологічні об‘єкти, організація короткочасних стаціонарів в 

польових умовах для більш тривалого вивчення геологічних об‘єктів і процесів, 

самостійна робота студентів, пов‘язана з взаємодією з природними об‘єктами). 
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Для підвищення ефективності проведення навчальної польової практики були 

складені спеціальні навчальні завдання, спрямовані на комплексне вивчення 

природних геологічних об‘єктів і процесів.  
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