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атмосферу в учнівському колективі. 

За їх допомогою формуються 

спостережливість, уміння робити 

висновки, зіставляти й порівнювати 

окремі факти. Під час гри учні 

краще засвоюють матеріал, вчаться 

застосовувати набуті знання у 

нових ситуаціях. 

В статье проанализирован 

опыт использования методики 

ролевой игры на примере урока по 

всемирной истории в 11 классе по 

теме «Начало Второй мировой 

войны». 
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ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ШКОЛЯРІВ 
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Провідну роль в реалізації 

сталого розвитку, в становленні 

екологічної культури грає 

загальноосвітня школа, де 

формуються основи світогляду, 

відбувається активне становлення 

ціннісно-смислової сфери 

особистості, засвоєння на практиці 

екологічних норм і вимог.  

Сучасний погляд екологічного 

права спрямував вектор 

інтенсивних наукових пошуків у 

напрямку дослідження новел 

правового регулювання окремих 

видів суспільних відносин у галузі 

екологіі. У наш час глобальна 

екологічна загроза стала 

усвідомлюватися суспільством. 

Вона сьогодні вважається в усьому 
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світі однією з найважливіших. Це 

пояснюється тим, що, на думку 

вчених, безвідповідальне, 

споживче та варварське ставлення 

людини до природи поставило світ 

на межу екологічної катастрофи [1, 

с. 57]. Негаразди природи 

відбиваються на умовах життя 

людини. З розвитком науково-

технічного прогресу негативний 

вплив людини на навколишнє 

середовище збільшується, 

посилюється забруднення повітря, 

води, землі, знищуються ліси, 

тварини, рослини. Намагаючись 

вирішити цю проблему, держави 

об'єднуються в різні міжнародні 

організації, метою діяльності яких 

є охорона природи. Це, наприклад, 

Міжнародний союз охорони 

природи і природних ресурсів 

(МСОП). Міжнародне агентство 

атомної енергії (МАГАТЕ). 

Всесвітня метеорологічна 

організація (ВМО) і ін. Грамотне, 

раціональне природокористування 

– єдино можливий шлях 

виживання людства. 

Забезпечити виживання 

неможливо без розвитку 

екологічної науки. Вона дозволяє 

зрозуміти, якими шляхами треба 

будувати взаємини з природою в 

різних областях людської 

діяльності. Сьогодні загальна 

екологічна освіта стає одним з 

головних вимог часу [2, с. 43 ]. 

Тому в даний час треба залучати 

до цього актуального питання 

школярів, щоб вони мали уявлення 

про охорону довкілля. 

Свідоме і бережливе 

ставлення кожної людини до 

природи можливе тільки при 

наявності екологічної культури, 

широких екологічних знань [3, 

с.5]. 

Школярі отримують знання на 

уроках, з підручників, науково-

популярної літератури, по радіо і 

телебаченню. Чи достатньо одних 

знань сьогоднішньому школяру, 

щоб навчитися розуміти природу, 

цінувати її багатства і красу, вміти 

в майбутньому використовувати 

корисні копалини, землю, воду, 

охороняти і відновлювати ліси, 

піклуватися про братів наших 

менших? Звичайно, недостатньо. 

Для цього потрібні практичні 

вміння та навички, а вони саме 

з'являються в процесі трудової 

діяльності дітей. 

Шкільна молодь в більшості 

своїй гостро реагує на бездушне 

ставлення до природи і готова 

стати на її захист. Нерідко школярі 

виступають з гарною ініціативою, 

але виконати їх пропозиції часом 

неможливо без допомоги 

відповідних організацій і відомств, 

тому що здійснення кожного 

заходу вимагає матеріальних і 

грошових витрат, нерідко і 

кваліфікованого керівництва. Тому 

потрібно постаратися знайти 

додаток своїх сил в загальному 

комплексі планових заходів з 

охорони навколишнього 

середовища міста, району, села, а 

іноді і домогтися внесення 

пропозицій до плану 

природоохоронних заходів. 

Тобто в умовах екологічної 

кризи актуальним є питання 

розвитку та удосконалення 

екологічного виховання школярів 
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у відповідності з потребами 

суспільства.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ В ХХI СТ. 

Розпад СРСР, проголошення 

незалежності України, науково 

технічний прогрес дали поштовх 

для пошуку нової стратегії розвитку 

системи освіти, відбулись глобальні 

зміни пріоритетів та цінностей. Це 

дало підґрунтя для створення нових 

методів та принципів навчання. 

Велику увагу цьому питанню 

наділяли такі вчені: В. А. Адольф 

«Професійна компетентність 

сучасного вчителя», 

А. І. Кузьмінський «Післядипломна 

педагогічна освіта: теорія і 

практика», А. К. Маркова 

«Психологія професіоналізму», 

Л. М. Митина «Психологія 

професійного розвитку вчителя».  

Основними завданнями 

нашого дослідження є наступні: 

визначити ступінь вивчення 

проблеми педагогічної діяльності в 

літературі з педагогіки та 

психології на сучасному етапі; 

визначити особливості педагогічної 

діяльності викладача. Свідченням 

високого професіоналізму є 

формування викладачем 

педагогічних завдань на основі 

проблемних ситуацій в педагогічній 


