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г 
лобальний характер та всесвітня значущість 
екологічних проблем нині є загально виз на ними. 
Згідно з Концепцією сталого розвит ку України їх 

виникнення пояснюється багаторічним пануванням спо-
живацького ставлення до природи, нез нанням та руйну-
ванням народних традицій раціо наль ного природокорис-
тування, недооцінкою еко ло гіч них знань у системі освіти, 
низьким рівнем впровадження в практику досягнень пе-
дагогічної науки, слабким ма те ріально-технічним та ме-
тодичним забезпеченням освітнього процесу.

Підготовка сучасних фахівців до екологічно ви-
правданої діяльності у професійній сфері, формуван-
ня у них екологічної культури є одним із приорітетів 
професійної освіти та одним зі шляхів реалізації по-
ложень Національної доктрини розвитку освіти Укра-
їни у ХХІ столітті [1], Закону України “Про освіту” [2], 
Концепції екологічної освіти України [3] та Концепції 
сталого розвитку України [4].

Проблеми екологічної підготовки фахівців до 
майбутньої професійної діяльності розглядалися ба-
гатьма вченими. Низка дисертаційних досліджень 
присвячена проблемі формування екологічної культу-
ри: О. Король, Л. Лук’янова. У дослідженнях Т. Вайди, 
І. Котенєвої, Н. Лисенко, Т. Нінової, Г. Пономарьової, 
Г. Тарасенко розкрито зміст, структуру, педагогічні 
умови, методику формування екологічної культури 
майбутнього педагога.

У наукових дослідженнях Н. Грейди, Н. Левчук, 
В. Ломакович, Г. Марченко, Н. Назарової, М. Швед 
розлянуто питання удосконалення форм, змісту еко-
логічної освіти у навчально-виховному процесі, роз-
витку екологічного мислення школярів та студентів 
вищих навчальних закладів. Актуальним є досліджен-
ня Л. Білик, присвячене формуванню екологічної від-
повідальності студентів у системі виховної роботи ви-
щого технічного навчального закладу.

Мета статті – розкрити зміст та методику прове-
дення імітаційно-ігрових та проблемно-ситуаційних 
методів аналізу типових екологічних ситуацій.

Імітаційно-ігрові та проблемно-ситуаційні мето-
ди аналізу типових екологічних ситуацій є активними 
методами навчання, яким належить важливе місце в 

удос ко наленні професійної підготовки майбутніх фа-
хів ців-еко логів. Активні методи навчання, порівняно з 
традиційними, забезпечують наближення процесу на-
вчання до умов практичної екологічної діяльності, ви-
мушену активність, високу інтенсивність навчального 
процесу та його творчий характер [5]. 

Психолого-педагогічні дослідження свідчать, що 
цей метод має такі позитивні характеристики:

активізує студентів; 
підвищує результативність навчання;
розвиває аналітичні уміння на основі професійно 

орієнтованих ситуацій;
розвиває комунікативні уміння в умовах групової 

пошукової діяльності;
розвиває уміння аргументувати свою точку зору в 

умовах змагальності.
Метод аналізу екологічних ситуацій активізує 

екологічне мислення студентів і посилює мотиваційну 
готовність до екологічної діяльності. 

Серед ознак, які стосуються змісту ігрового за-
няття, П. Лузан виділяє такі:

наявність моделі еколого-виробничої системи; 
відсутність індивідуальної ролі керівних праців-

ників та спеціалістів, які визначають їх діяльність у 
конкретній еколого-виробничій системі, наявність од-
нієї колективної ролі;

альтернативність (багатоваріантність) розв’язків; 
єдина мета при відпрацюванні екологічно безпеч-

них рішень;
наявність системи групової оцінки діяльності сту-

дентів;
наявність керованого емоційного напруження [6].
До зазначеного переліку, на нашу думку, варто 

внести такі характерні ознаки:
за змістом екологічні ситуації мають розробляти-

ся на засадах проблемності;
прийняття оптимального екологічно безпечного 

виpiшення ситуації відбувається в умовах дискусії.
Розглянемо методику проведення імітаційного 

заняття.
Під час проведення заняття навчальна група поді-

ляється на команди, які змагаються між собою. Усі ко-
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манди отримують однакове завдання, кожна команда 
розробляє власний варіант вирішення екологічної ситу-
ації. Під час обговорення кожна команда має можливість 
оцінити роботу іншої команди, що сприяє виникненню 
дискусії, детальному обговоренню запропонованих усі-
ма командами варіантів вирішення екологічної ситуації 
та прийняття єдиного екологічно виправданого рішення.

Під час розробки методики проведення занят-
тя викладач готує набір практично орієнтованих си-
туацій для аналізу в рамках теми, яка вивчається. У 
кожній ситуації має бути опис конкретних параметрів, 
узятих із практичної діяльності. Доцільно згрупувати 
завдання за piвнем складності: це дозволить розподі-
лити бали при оцінюванні роботи команд.

Під час проведення заняття викладач поділяє 
навчальну групу на команди таким чином, щоб кіль-
кість студентів у кожній команді не перевищувала чо-
тирьох. Рейтинг студентів у кожній команді повинен 
бути приблизно однаковим: це забезпечить необхідну 
рівнозначну компетентність учасників змагання та до-
сягнення навчальних цілей заняття. 

У ході імітаційно-ігрового заняття учасники 
навчально-виховного процесу виконують функції, на-
ведені в табл. 1.

Таблиця 1
Функції учасників імітаційно-ігрового заняття

Діяльність

викладача студентів у команді

Створює проблемну еко-
ло гіч ну ситуацію

Усвідомлюють протиріччя у 
системі “суспільство – при-
рода”, шукають способів та 
шляхів їх вирішення

Організовує ана лі ти ко-
син те зу ю чий розгляд си-
ту ації

Самостійно формулюють 
можливі варіанти вирішен-
ня проблемного завдання

Організовує пошук опти-
мального варіанта ви-
рішення завдання, ство-
рюючи дискусію у групі

Презентують та захищають 
власний варіант вирішення 
ситуації, оцінюють рішення 
інших команд

Організовує уза галь нен-
ня результатів

Обговорюють аргументи на 
захист власного варіанта 
вирішення ситуації

Організація проведення імітаційного заняття 
складається з чотирьох етапів: 

орієнтація – викладач характеризує тему, яка 
вивчається, основні правила проведення заняття та 
його загальний хід (час – 5 хв);

підготовка до проведення – розподіл завдань між 
командами, процедурні питання (час – 5 хв);

проведення заняття:
вивчення екологічних ситуацій, оформлення від-

повідей – викладач стежить за процедурою проведен-
ня заняття, фіксує результати (підрахунки балів, прий-
няття рішень) (час – 25–30 хв);

взаємна оцінка командами екологічно безпечних 
piшень ситуації (час – 15–20 хв);

обговорення заняття – викладач керує диску-
сійним обговоренням (які труднощі виникли під час 
розв’язання екологічних ситуацій, які ідеї з’явилися 
протягом розв’язання екологічної ситуації). Підбиття 
підсумків, самооцінка студентів (час – 20–25 хв).

Алгоритм проведення імітаційно-ігрового заняття 
наведено на рисунку.

Під час проведення імітаційного заняття викла-
дач виконує такі функції: 

інструктора – допомагає студентам зрозуміти 
правила;

судді-рефері – контролює процес, не втруча-
ється в гру (у випадку, коли аналіз і розв’язання 
екологічного завдання командами здійснюється 
без допомоги викладача, студенти використовують 
лише власні знання, отримані у процесі вивчення 
теми);

тренера – може надавати учасникам допомогу (у 
ході розв’язання екологічних ситуацій викладач може 
надавати “платну” інформацію щодо розв’язання еко-
логічної проблеми. “Плата” реалізується у вигляді 
певної суми штрафних балів);

ведучого – якщо попередні ролі були пов’язані з 
підготовкою та проведенням імітаційної гри, то ця роль 
належить до завершального етапу – обговорення.

У процесі ігрового заняття має панувати атмос-
фера змагальності між командами, яка спонукає сту-
дентів до переживань за успіх своєї команди, забез-
печує творчу активність усієї групи. 

Алгоритм проведення імітаційно-ігрового заняття

Етап І
Орієнтація, pозподiл гpупи на команди, вибір мене-
джерів команд, вибір експертів, розподіл завдань

Тривалість – 10 хвилин

Етап ІІ
Виpiшення ситуаційних екологічних завдань, оформ-

лення відповідей
Тривалість – 30 хвилин

Етап ІІІ
Взаємна оцінка командами екологічно безпечних 

виpiшень ситуації
Тривалість – 20 хвилин

Етап ІV
Обговорення piшень, висновок експертів,  

виявлення пеpеможцiв, аналіз piшень, підбиття 
пiдсумкiв заняття

Тривалість – 20 хвилин
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Розглянемо приклади екологічних ситуацій. Варто 
відмітити, що запропоновані ситуації мають бути про-
блемного змісту, створювати умови для активізації ана-
літичного мислення та набуття умінь прогнозування та 
моделювання майбутньої професійної діяльності.

Приклад екологічної ситуації № 1. Ви – директор 
потужного меблевого комбінату. За певний період ро-
боти на території вашого підприємства накопичилась 
велика кількість відходів деревини (у вигляді тирси, 
уламків деревини, стружки тощо). Інженер котельні 
пропонує використовувати утворені відходи як пали-
во для котлів. Чи пристанете Ви на його пропозицію? 
Запропонуйте шляхи вирішення проблеми утилізації 
відходів деревини з урахуванням екологічної та еко-
номічної доцільності.

Приклад екологічної ситуації № 2. Ви – голо-
вний інженер цукрового заводу. На підприємстві ви-
користовується застаріла технологія та обладнання, 
унаслідок чого щорічно підприємство сплачує еко-
номічну шкоду (у значних розмірах) за викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферу та скиди у водні 
об’єкти. Надайте пропозиції директору заводу щодо 
запровадження природоохоронної технології. Об-
ґрунтуйте комплекс заходів (ураховуючи екологічну 
й економічну доцільність), що забезпечують еколо-
гічно чисту продукцію.

Приклад екологічної ситуації № 3. Ви працюєте 
на підприємстві з розливу мінеральних вод. Для тех-
нологічних операцій підприємство використовує воду 
з річки. На відстані 5 км вище течії річки розташований 
м’ясопереробний цех, який здійснює скиди промисло-
вих стічних вод у цю ж річку. Щоразу скид стічних вод 
м’ясопереробного цеху погіршує якість води у річці, 
що, звісно, унеможливлює роботу Вашого підприєм-
ства. Проаналізуйте ситуацію. Наведіть можливі варі-
анти вирішення проблеми.

Згідно з результатами вирішення студентами про-
блемних екологічних ситуацій, взаємних оцінок, виява-
ми активності та креативності у дискусії визначаються 
переможці серед команд. Тривалість етапу – 20 хвилин.

При вирішенні проблемних екологічних ситуацій 
студенти вчаться прогнозувати та моделювати екологіч-
но безпечну майбутню професійну діяльність, викорис-
товувати знання основних еколого-економічних, соці-
альних та управлінських механізмів на практиці й ухва-
лювати екологічно доцільні та конструктивні рішення.

Результати проведеного дослідження (табл. 2) 
свідчать про те, що імітаційно-ігрові та проблемно-
ситуаційні методи позитивно впливають на засвоєння 
студентами навчального матеріалу в контексті про-
фесійної діяльності.

Таблиця 2
Результати навчальних досягнень команд
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1 15 10 15 5 10 8 4 67 II

2 15 7 15 10 10 10 5 72 I

3 8 8 10 5 15 10 3 59 IV

4 10 5 10 10 10 10 5 60 III

5 10 7 10 8 12 5 - 52 V

Таким чином, як свідчать результати використан-
ня методики проведення імітаційно-ігрових занять, 
активні методи навчання, порівняно з традиційни-
ми, забезпечують наближення процесу навчання до 
умов практичної екологічної діяльності, вимушену 
активність, високу інтенсивність навчального процесу 
та його творчий характер. Вважаємо, що реалізація 
еколого-професійної підготовки студентів має здій-
снюватися системно, шляхом поєднання екологічної 
освіти та виховання з екологічно орієнтованою прак-
тичною діяльністю. Це і є доцільним напрямком по-
дальших розвідок з цієї тематики досліджень.
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