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Загальний опис дисципліни 

 

Програма курсу «Основи екологічної освіти і культури» сприяє формуванню у 

студентів екологічної свідомості та розвитку екологічної культури. Курс складається з 

таких частин: вступ, екологічна освіта та виховання, екологічна культура. У стислій 

формі розглядаються етапи розвитку екологічної освіти. Основні положення Концепції 

екологічної освіти в Україні. Схема екологічної освіти в Україні за рівнями навчання. 

Зміст та структура формальної і неформальної екологічної освіти. 

Опанування студентами основ екологічної освіти та культури необхідні для 

формування теоретичних знань і практичних умінь їх застосування для вирішення 

конкретних завдань, а також для самостійного розв’язання науково-дослідних проблем, 

що постають перед екологом як фахівцем в різних галузях народного господарства 

 

Теми лекцій: 

1. Вступ. Уявлення про екологічну освіту.  

2. Основні етапи розвитку вищої екологічної освіти. 

3. Головна роль екологічної освіти в процесі впровадження освіти для сталого 

розвитку. 

4. Основні положення Концепції екологічної освіти України: принцип неперервності 

екологічної освіти, мета та завдання екологічної освіти.  

5. Особливості організації екологічної освіти в навчально-виховному процесі. 

6. Зміст та структура формальної і неформальної екологічної освіти.  

7. Компоненти екологічної освіти: екологічні знання, екологічне мислення, 

екологічний світогляд, екологічна етика, екологічна культура. 

8. Загальні уявлення про екологічну культуру. 

9. Роль екологічного виховання в розвитку екологічної культури. 

10. Екологічна культура як складова екологічної свідомості. 

11.  Відмінності екологічної культури від екологічного виховання.  

12. Шляхи формування та пріоритети екологічної культури.  

13. Науково-дослідницька діяльність студента як складова екологічної свідомості. 

 

Теми занять: 

(семінарських, практичних, лабораторних)  

1. Історія розвитку екологічної освіти в Україні. 



2. Роль та завдання екологічної освіти та культури 

3. Впровадження екологічної освіти у навчання. 

4. Зміст екологічного навчання. 

5. Провідні принципи залучення студентів до екологічного навчання. 

6. Особливості екологічної освіти і культури в Україні. 

7. Особливості екологічної освіти і культури в США та ЄС. 

8. Основні компоненти екологічної культури: мистецтво і природа. 

9. Розвиток екологічної культури у студентів-екологів. 

10. Актуальні прикладні проблеми екологічної культури. 

11. Формування екологічної етики та моралі. 

12. Екологічна свідомість студентів. 

13. Екологічний рух в Україні. 


