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Найбільшою катастрофою, яка може спіткати людство і планету Земля, 
на думку видатного біолога ХХ сторіччя Едварда Вілсона, буде втрата 
біорозмаїття [8]. 

Біоресурси Землі є життєво необхідними для економічного та 
соціального розвитку людства. Біорозмаїття дозволяє задовольнити базові 
матеріальні і духовні потреби людини. У ході еволюції людина навчилася не 
лише виживати у протистоянні природі, а й використовувати її ресурси, 
передаючи цей досвід у спадок наступним поколінням. 

У сучасному постіндустріальному суспільстві люди все більше 
віддаляються від світу живої природи, а знання про природу, здатність 
сприймати та відчувати її багатство й неповторність заступають цінності 
споживання. 

Загроза існуванню екосистем та окремих видів ніколи не була такою 
значною, як тепер. Катастрофічними темпами погіршується стан 
навколишнього природного середовища, що викликає масові захворювання 
людей, тварин, рослин і загрожує в цілому розвитку цивілізації на нашій 
планеті. Саме тому справа збереження біорозмаїття (сукупності живих 
організмів всіх рівнів організації в їх еволюційних взаємозв’язках між собою 
і довкіллям) є спільною турботою всього людства. 

В Україні збереження біорозмаїття розглядається як природна основа 
екологічно збалансованого розвитку держави загалом та окремих її регіонів, 
оскільки забезпечує як функціонування екосистем на підтримку біосферної 
рівноваги, так і надає ресурси для розвитку багатьох галузей народного 
господарства [2]. 

За свідченням науковців, на нашій планеті виникла нова система 
„суспільство – природа” – глобальна соціоекосистема, яка розвивається не за 
природними чи суспільними, а за притаманними лише їй соціоекологічними 
законами [4]. Для того, щоб керувати розвитком цієї соціоекосистеми, слід 
вивчати не лише окремі її компоненти, а всю систему в цілому. Такою 
комплексною наукою, що здатна узагальнити геологічні, географічні, 
біологічні, медичні, економічні, технологічні та інші аспекти взаємодії 
суспільства і довкілля, стала екологія людського суспільства (соціоекологія). 

Основи соціоекології у вузах України є базовим загальноосвітнім 
предметом, обов’язковим для всіх спеціальностей. Основою дисципліни є 
вивчення закономірностей взаємодії суспільства з умовами довкілля. 
Соціоекологія є теоретичною базою всіх практичних заходів з охорони 
природи та раціонального використання природних ресурсів. У процесі 
викладання курсу „Основи соціоекології” студенти отримують загальне 
уявлення про причини виникнення, масштаби, можливі трагічні наслідки та 



шляхи подолання сучасної кризи у взаємовідносинах між суспільством та 
довкіллям. Разом з тим, курс „Основи соціоекології” сприяє вихованню у 
студентів соціоекологічної свідомості, яка полягає у розумінні 
пріоритетності цілісного природного середовища. Це дозволить добровільно 
обмежити свої матеріальні потреби, бережно ставитися не лише до 
природних об’єктів, а й до продуктів людської діяльності та підпорядкувати 
особисті інтереси загальнолюдським. Ці знання особливо необхідні фахівцям 
педагогічного профілю. 

На вивчення дисципліни „Основи соціоекології” рекомендується 54 
години, з них 16 годин – лекції, 14 – практичні заняття, решта розрахована на 
самостійну роботу студентів. 

Більшу частину систематизованої і узагальненої інформації, яка 
підібрана на основі багаточисельних наукових джерел з інженерної геології, 
медичної географії, екологічної технології, метеорології, гідрології та 
екології людини студенти отримують під час лекційних занять. Такі системні 
знання забезпечують розуміння і засвоєння студентами закономірностей 
розвитку та існування живої природи, глибше розуміння ролі і місця в ній 
людини, формування правильних, науково обґрунтованих принципів 
ставлення до природи, до свого здоров’я та здоров’я інших людей. Це має 
надзвичайно важливе значення для правильного розуміння соціоекологічних 
законів у цілому та конкретних явищ і фактів зокрема. 

На думку окремих науковців [1, 7] лекції є пасивною формою 
сприйняття інформації, тому активізація її сприйняття залежить від наявності 
ілюстративного матеріалу і використання відеофільмів. Це дозволяє 
систематизувати знання студентів та збільшити запам’ятовування інформації 
від 14 до 38% [5]. 

Важливе значення має проблемний виклад навчального матеріалу, який 
дозволяє з’ясувати причину, побачити наслідки та запропонувати вихід із 
певної ситуації. 

Розв’язанню екологічних проблем присвячені всі практичні заняття. 
Проблемна постановка питань сприяє розвитку критичного мислення, 
оперуванню фактами, уточненню власних переконань та виробленню 
самостійної позиції. 

Особлива роль на практичних заняттях відводиться інтерактивним 
формам роботи. Завдання підбираються так, щоб навчити студентів 
аналізувати, порівнювати, систематизувати та узагальнювати вже набуті 
знання. Так, вивчаючи тему „Антропогенні впливи на атмосферу”, студенти в 
окремих малих групах встановлюють основні антропогенні забруднювачі 
атмосфери, їхні джерела і масштаби викидів у різних регіонах України. 
Проаналізувавши їх, здійснюють порівняння за єдиним планом та 
встановлюють причинно-наслідкові зв’язки антропогенного впливу на стан 
атмосферного повітря. На основі цих даних формулюється висновок про стан 
антропогенного забруднення певного регіону та його вплив на здоров’я 
людей. Організація роботи в малих групах забезпечує активність кожного 
студента, формує його життєву позицію. 



Інтерактивні технології колективного групового навчання („мікрофон”, 
„мозковий штурм”) [3] дають змогу звернути увагу студентів на складні 
проблемні питання у навчальному матеріалі. Відповідаючи на запитання, 
студенти дають різні пропозиції щодо вирішення однієї і тієї ж проблеми. 
Такі технології дають можливість не тільки вільно висловлювати свої думки, 
а й стимулювати творчу активність студентів, що дозволяє протягом 
обмеженого відведеного часу зібрати якомога більше ідей щодо вирішення 
складних питань. Метод „Навчаючи – учусь” дозволяє передавати знання, 
отримані з додаткових джерел інформації, що, у свою чергу, підвищує 
інтерес до навчання та сприяє систематизації знань. 

При використанні дискусійних технологій у навчанні [5] важливе 
значення мають різні варіанти обміну думок між учасниками. Це дозволяє 
визнавати більш вдалі аргументи та навчає прислухатися до думки інших 
людей. 

Важливою формою організації навчального процесу є самостійна 
робота студентів. На самостійне опрацювання виносяться питання, які 
стосуються екологічної ситуації в містах, областях, регіонах України та 
охорони і раціонального використання природних ресурсів. Використовуючи 
матеріали періодичної преси, радіомовлення, поліклінік, санітарно-
епідеміологічних станцій, екологічних інспекцій, студенти готують реферати, 
повідомлення та листівки, які захищають під час аудиторних занять. 

Набуті знання із соціоекології широко пропагуються студентами під 
час навчальних практик у 3 – 4-х класах загальноосвітніх шкіл під час 
викладання дисциплін „Я і Україна. Природознавство” та „Я і Україна. 
Довкілля”. Цьому сприяють уроки серед природи: „На екологічній стежині”, 
„Рослини весною”, „Досліджую свої зв’язки з довкіллям” тощо. Через 
систематичне проведення таких уроків реалізується методологія сучасної 
освіти, основна ідея якої – істинність наших знань про дійсність пізнається 
лише в безпосередній взаємодії з довкіллям [6]. 

Важливе значення мають методи спостереження і дослідження 
довкілля, під час яких учні не тільки дізнаються про несприятливі наслідки 
господарської діяльності людини, шкідливі техногенні впливи, а й вчаться 
запобігати їм. У результаті формуються переконання в необхідності 
збереження стабільності умов навколишнього середовища для збереження 
свого здоров’я. 

Передача набутих знань із соціоекології здійснюється студентами при 
вивченні розділів „Природа” у 3-му класі та „Природа і людина” у 4-му класі 
з використанням інноваційних методів навчання. Вивчаючи питання про 
охорону повітря, ґрунтів, водойм, рослинного і тваринного світу, бажано 
переконати учнів у тому, що збереження природи Землі – справа всіх людей, 
що населяють планету. Під час екскурсій у природу необхідно показати 
вразливість природних екосистем, зокрема, їх біотичних компонентів та 
необхідність охорони як окремих представників дикої флори і фауни, так і 
унікальних природних ландшафтів. Таким чином здійснюється не лише 
екологічне виховання, яке обмежується прищепленням любові до природи, а 



й формується екологічна свідомість. Остання дає змогу усвідомити 
пріоритетність таких цінностей, як чиста вода і повітря, екологічно чисті 
продукти харчування над матеріальними благами, що створила сама людина. 
Переконати учнів у необхідності збереження свого здоров’я, довкілля, 
ведення здорового способу життя допомагають також розділи „Людина” у 3-
му класі (20 год) та „Суспільство і культура” у 4-му класі (20 год). 
Систематизація знань про природу, суспільство, традиції свого народу на 
основі уявлень про найбільш загальні взаємозв’язки у природі сприяє 
поступовому перетворенню дитячого мислення у мислення соціально зрілої 
особистості [6]. 

Завдяки застосуванню такої системи методичних прийомів поетапно 
формується соціоекологічна свідомість, екологічна культура та поведінка, а 
також виховується потреба у необхідності оберігати довкілля. Такі риси є 
обов’язковими при підготовці фахівців педагогічного профілю. 
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