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Перехід сучасної середньої освіти до засад компетентнісного підходу, що зумовлено як 
Законом України «Про освіту» від 28 вересня 2017 р. № 2145-VIII, так і вимогою сучасності, 
окреслює нові актуальні та недостатньо досліджені проблеми освітнього простору закладів 
загальної середньої освіти (ЗЗСО), серед яких проблеми екологічної освіти обдарованих стар-
шокласників у контексті компетентнісного навчання.

Відхід від традиційної парадигми формування знань, умінь та навичок учнів ЗЗСО був 
цілком передбачуваним, адже в дослідженнях теоретичних засад і практичного досвіду впро-
вадження компетентнісного підходу впродовж останніх років прослідковується в педагогіч-
ній науці досить часто. Актуальність такого підходу в екологічній освіті має певні особли-
вості, що визначаються не лише формуванням самих компетентностей, а й необхідністю їх 
постійного застосування у буденному житті кожного учня. Ще один аспект актуальності такої 
екологічної освіти стає очевидним, якщо розглядати її в контексті особливостей освіти обда-
рованих дітей, які виявляють цікавість до вказаного напряму, адже саме вони у майбутньому 
стають успішними та видатними людьми, професіоналами.

З огляду на це, у 2014 р. нами було визначено тему дисертаційного дослідження  
«Проектно-задачний підхід до екологічної освіти обдарованих старшокласників у позакласній 
діяльності». У процесі цього дослідження проаналізовано джерела щодо досліджень форму-
вання екологічної освіти, особливостей обдарованих старшокласників, ефективних методів  
і форм освітньої діяльності з ними, наявних сучасних підходів, спрямованих на формування 
компетентності та вивчення досвіду щодо екологічної освіти в старшій ланці ЗЗСО. Особли-
ву увагу приділяли дослідженням екологічної компетентності, її розумінню в сучасній науці,  
а також шляхам її формування.

Так, ми запропонували більш локальне розуміння екологічної компетентності, теоре-
тично обґрунтували проектно-задачний підхід і доцільність його застосування на екологічних 
факультативних курсах [3; 4; 5; 6].

У статті визначено актуальність розроблюваної теми, терміни дослідження та міста, у школах 
яких проводили апробацію такої моделі формування екологічної освіти обдарованих старшокласників, 
методи, які використовували в дослідженні теоретичних і практичних аспектів процесу формування 
екологічної освіти обдарованих старшокласників. Визначено етапи педагогічного експерименту, мета 
та основні завдання етапів. Описано ознаки академічної обдарованості, дидактичні підходи до здій-
снення екологічної освіти в позакласній роботі та мету екологічної освіти.

Ключові слова: обдарованість, обдаровані старшокласники, компетентність, екологічна компе-
тентність, екологічні факультативи.
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Теоретично розроблену модель реалізації проектно-задачного підходу до екологічної 
освіти обдарованих старшокласників перевіряли впродовж 2015–2017 рр. на базі деяких шкіл 
і ліцеїв Києва, Кривого Рогу та Чернігова. Під час дослідження було застосовано комплекс 
теоретичних і практичних методів дослідження. З метою аналізу теоретичних і практичних 
аспектів процесу формування екологічної освіти обдарованих старшокласників було вико-
ристано такі методи:  

 – теоретичні: аналіз і синтез (визначення проблеми пошуку, стану розроблення різ-
них її аспектів, формулювання мети, завдань та етапів дослідження, інтерпретації результатів 
науково-дослідної діяльності та формулювання висновків); науково-бібліографічний метод 
(теоретико-методологічний аналіз наукової, психолого-педагогічної, навчально-методичної 
літератури, законодавчих актів і нормативно-правових документів, освітніх програм, мето-
дичних посібників із педагогіки, екології, методики викладання природничо-наукових дис-
циплін, складання списку використаних джерел з проблеми дослідження); термінологічний 
аналіз (визначення базових понять дослідження та з’ясування необхідних термінологічних 
розумінь у контексті дослідження); індукція та дедукція, систематизація та узагальнення (по-
рівняння й узагальнення досвіду діяльності вчителів ЗЗСО та ліцеїв); моделювання (побудова 
моделі реалізації проектно-задачного підходу в позакласній діяльності до екологічної освіти 
з обдарованими старшокласниками); 

 – емпіричні:  анкетування, педагогічне спостереження, усне опитування, дидактичні за-
дачі; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний етапи);

 – математичної статистики (розрахунково-математичний, статистичний метод χ²) 
(обробка експериментальних даних, аналіз отриманих результатів, уточнення висновків і пе-
ревірка отриманих результатів дослідження). 

Експериментальне дослідження здійснювалось упродовж 2014–2017 рр. та передбачало 
п’ять етапів: 1) пошуковий; 2) підготовчий; 3) констатувальний; 4) формувальний; 5) контрольно- 
узагальнювальний (другий констатувальний). Кожен етап мав певні завдання.

Пошуковий етап (2014–2015 рр.) експерименту проводили з метою пошуку і теоретич-
ного обґрунтування загальної та часткових гіпотез дослідження відповідно до мети і завдань 
дослідження.

На цьому етапі було:
 – здійснено аналіз стану розроблюваної проблеми в сучасних наукових педагогічних 

дослідженнях;
 – проаналізовано вимоги до екологічної освіти в старшій ланці ЗЗСО; 
 – здійснено аналіз освітніх стандартів в екологічній освіті для старшої ланки ЗЗСО;
 – вивчено стан досліджуваної проблеми в теорії та практиці формування екологічної 

освіти старшокласників; 
 – з’ясовано вид обдарованості, що виявляється під час вивчення науково-природничих 

дисциплін; 
 – визначено та проаналізовано показники вияву академічної обдарованості старшо-

класників під час вивчення науково-природничих дисциплін; 
 – здійснено аналіз змісту освітніх програм, основних підручників з предметів природ-

ничого циклу (екології, біології, хімії, фізики, географії); 
 – здійснено аналіз організаційних форм занять у позакласній діяльності з екологічної 

освіти, виявлялено їх переваги та недоліки в освіті академічно обдарованих старшокласників;
 – здійснено аналіз досвіду, змісту та форм проведення екологічних факультативних 

курсів для старшокласників;
 – здійснено аналіз методів, які застосовують в освітніх обдарованих дітей;
 – вивчено можливості реалізації проектно-задачного підходу в освіті обдарованих 

старшокласників; 
 – здійснено аналіз моделей реалізації екологічної освіти в позакласній діяльності в ЗЗСО; 
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 – здійснено аналіз наявних і пошук ефективних форм, методів, технологій здійснен-
ня екологічної освіти для академічно обдарованих старшокласників, сформовано екологічні 
компетентності в обдарованих старшокласників; 

 – обґрунтовано гіпотези дослідження. 
На цьому етапі було здійснено аналіз освітніх стандартів і документів, психолого-педаго-

гічної, методичної літератури щодо необхідності розвитку обдарованих дітей, а також застосу-
вання форм і методів. Було проаналізовано наявні факультативні курси, освітні програми, нау-
кові розробки проблеми екологічної освіти учнівської молоді щодо врахування особливостей 
обдарованих дітей, визначено форми та методи, що відповідають проектно-задачному підходу. 
У процесі дослідження вивчено екологічні задачі, зв’язки між ними та послідовність їх роз-
ташування. Окрім цього, було здійснено перевірку окремих гіпотез застосування проектно- 
задачного підходу для формування екологічної освіти обдарованих старшокласників та пере-
вірку їх на формувальному етапі. Також проводилось спостереження за навчальним процесом, 
бесіди з вчителями природничих предметів з метою визначення способів формування еколо-
гічної освіти в учнів, зокрема у старшокласників.

Оскільки однією з дієвих форм формування екологічної освіти (ЕО) визнано екологі-
зацію навчального змісту предметів, то нами здійснювалось спостереження за ходом занять 
вибраних екологізованих тем таких предметів, як біологія та хімія. Під час спостережень було 
підтверджено висновки науковців щодо такого навчання та зроблено певні нотатки для роз-
роблення змісту факультативного курсу з метою виключення повторюваності змісту. 

Відповідно до результатів спостережень, можна констатувати, що переважали дві форми 
занять: лекційна, побудована на основі транслювання знань; семінарська, яка передбачає доміну-
вання контролю вивченого змісту освітньої дисципліни. Ігрові форми занять, що відображали об-
межену дидактичну функцію, мали на меті контроль та оцінювання знань. Анкетування вчителів 
підтвердило, що залучення учнів до більш активної екологічної освіти відбувається в позаурочний 
час. Разом із тим, результати анкетування учнів ЗЗСО свідчать про те, що в позаурочний час еко-
логічній освіті приділяють недостатньо часу, для задоволення їх пізнавальних інтересів і потреб. 

Було проведено анкетування вчителів природничих предметів, старшокласників ліцеїв 
та ЗЗСО міст Києва, Кривого Рогу та Чернігова з метою вивчення наявного ставлення до ЕО 
в старшій ланці, визначити підходи, форми організації занять для формування екологічної 
освіти, які вчителі вважають доцільними, а також подальшого відбору шкіл для проведення 
формувального етапу експерименту. 

Результати анкетування вчителів та учнів дали змогу дійти висновку, що в середній осві-
ті приділяють увагу ЕО, результатом чого є обізнаність учнів щодо екологічних проблем та 
в екологічної інформації. Однак відповіді учнів стосовно їх діяльності в природозберігаючо-
му напрямі свідчать про низький рівень сформованості екологічної компетентності, що є ре-
зультатом використання традиційних форм і методів навчання. У ЗЗСО не використовуються 
можливості факультативів з екології для залучення старшокласників до діяльності з метою 
формування екологічної компетентності. Надалі результати анкетувань було використано у 
вибірці для проведення експерименту.

На пошуковому етапі здійснювалося педагогічне спостереження за учнями, які відві- 
дують факультативні заняття з екологічної освіти. Метою спостереження було виявлення 
ознак академічно обдарованих учнів в екологічній сфері знань, а саме: мотивація пізнання, ін-
терес до наукових знань з екології, заглиблення у процес пізнання, розв’язування екологічних 
задач, проблем, завдань, уміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки екологічних 
проблем, самостійність та цілеспрямованість пошукової діяльності, аналіз екологічних проб-
лем, прагнення до пошуку їх витоків і розв’язання, концентрація уваги на процесі пошуку та 
розв’язування, глибина інтересу до екологічних знань. 

На цьому етапі дослідження було здійснено пошук науково обґрунтованих дидактич-
них підходів до здійснення екологічної освіти в позакласній діяльності, що задовольняли б  
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специфічним умовам здійснення освітньої діяльності з академічно обдарованими старшо-
класниками. По-перше, це діяльнісний підхід, що реалізує принцип активності старшоклас-
ників через розв’язування пізнавальних задач, оскільки будь-яка діяльність має задачну при-
роду. Академічно обдаровані учні більш сприйнятливі до проблем, задач, що викликають у 
них зацікавленість, мотивують на пошук способів розв’язування, отримання результату. Та-
ким чином, логічно, що в структурі діяльнісного підходу є задачний підхід. Екологічні зада-
чі є структурованими компонентами проблем, оскільки розв’язуються не проблеми, а задачі. 
Отже, доречним постає застосування проектного підходу, спрямованого на розв’язання про-
блем шляхом структурування їх на задачі, як етапи або кроки розв’язування системи задач. 
Екологічні проекти нами розглянуто як цілісну структурну дидактичну одиницю, що має мету, 
зміст, проблему (проблеми), які структуровано на задачі. Нами визначено проектно-задачний 
підхід, який узгоджують з характеристиками академічної обдарованості та передбачає підси-
лення пізнавальної мотивації старшокласників, виявлення їх пошукової самостійності тощо. 

З’ясовано, що метою екологічної освіти в позакласній діяльності з обдарованими стар-
шокласниками має бути не лише засвоєння ними проектно-задачного підходу, а й набуття 
відповідних компетентностей, що виявляються у здатності професійно розв’язувати еколо-
гічні проблеми. Нами було включено компетентнісний підхід, як методологічний складник 
дослідження і як інструмент реалізації дидактичних цілей екологічної освіти в позакласній 
діяльності з обдарованими старшокласниками.

Було встановлено, що компетентнісний підхід є одним із пріоритетних напрямів освіти 
в сучасних ЗЗСО. Компетентнісний підхід в екологічній освіті потребує спеціального вивчен-
ня, обґрунтування головних, спеціальних і специфічних екологічних компетенцій, що висту-
патимуть в ролі дидактичних цілей, а компетентності постають результатом цілеспрямованої 
екологічної освіти. 

Отже, відповідно до вищевикладеного, нами було сформульовано дві гіпотези форму-
вання екологічної компетентності обдарованих старшокласників.

З цією метою для проведення констатувальної частини експерименту розроблено сис-
тему екологічних завдань, які було подано старшокласникам 10–11 класів у вигляді ситуацій,  
в яких утримується екологічна проблема. Перед учнями було поставлено такі завдання.

1. Уважно прочитайте ситуацію. Визначте екологічну проблему.
2. Проаналізуйте проблему. 
3. Побудуйте модель екологічної проблеми. 
4. Знайдіть і запропонуйте альтернативи розв’язання екологічної проблеми. 
5. Розробіть план розв’язання цієї проблеми. 
6. Оцініть отриманий результат власної діяльності за 10-бальною шкалою від «1» до 

«10», де «1» – низький рівень, а «10» – високий.
У теоретичній частині з’ясовано, що освітня екологічна проблема може бути розв’язана 

учнями на трьох рівнях: 1) академічному, 2) творчому, 3) синергетично-креативному. Академіч-
ний рівень передбачає використання учнями знань лише освітньої програми, роботу за звичним 
алгоритмом, використання альтернатив для розв’язання проблеми (до двох), а також необхідність 
допомоги товаришів (командне мислення) або керівництва вчителя. Творчий рівень передбачає за-
стосування старшокласниками у процесі вирішення завдань з різних освітніх предметів і сфер наук 
ту інформацію, що не передбачена освітньою програмою, знаходження власних підходів, спосо-
бів, засобів вирішення, учнями пропонується до трьох альтернатив розв’язання проблеми, а також 
виявлення більшої самостійності, цілеспрямованості, інтересу та мотивації. Синергетично-креа-
тивний рівень передбачає високий рівень самостійності та творчості учнів у процесі розв’язання 
екологічної проблеми. Старшокласники самостійно висувають нетрадиційні альтернативи та гіпо-
тези, яких може бути понад п’ять, що виходять за межі природничо-наукових дисциплін. 

На формувальному етапі (2015−2017 рр.) головною метою було апробування розро-
бленого та науково обґрунтованого нами проектно-задачного підхіду, а також перевірка його  
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продуктивності у формуванні екологічних компетентностей учнів, що утворюється завдяки 
екологічним задачам. Основне завдання формувального етапу полягало в підвищенні рів-
ня екологічної компетентності. У таблиці 1 виявлено рівні екологічних компетентностей в 
експериментальних (ЕГ) та контрольних групах (КГ) на констатувальному та контрольно- 
узагальнювальному етапах експерименту, що дає змогу побачити результати застосування  
моделі формування екологічних компетентностей на основі проектно-задачного підходу.

 
 Таблиця 1

Рівні сформованості екологічної компетентності на контрольно-узагальнювальному 
етапі експерименту та констатувальному (у %)

Групи
Виявлені рівні екологічної 

компетентності (у %)
Сформованість екологічної 

компетентності (у %)
Академічні Творчі Синергетично-

креативні Академічні Творчі Синергетично-
креативні

Е1.1 53,85 30,77 15,38 18,25 16,17 35,58
Е1.2 60 33,33 6,67 19,10 52,43 28,27
Е1.3 57,14 28,57 14,29 16,14 46,37 37,49
Е2.1 57,14 28,57 14,29 46,44 34,77 18,79
Е2.2 60 26,67 13,33 48,30 32,47 19,13
Е2.3 64,29 28,67 7,14 52,69 35,67 11,64
К1 64 24 12 62,50 25,00 12,50
К2 59,26 29,63 11,11 57,46 30,53 12,01

Порівнюючи отримані результати експериментальних груп Е1 та Е2 можна стверджува-
ти, що перша гіпотеза підтвердилась, а друга, в якій було змінено умови діяльності на факуль-
тативних заняттях і під час самостійної роботи старшокласників, показала, що такі умови не 
сприяють продуктивному формуванню екологічних компетентностей в учнів.

Завдяки порівнянню результатів ЕГ та КГ можна стверджувати, що традиційний підхід, 
що було застосовано в КГ, не дав значних позитивних зрушень у формуванні екологічних 
компетентностей. Очевидно, що цей процес не залежить від комплексу заходів, змісту, ме-
тодів і технологій, а від їх впорядкованості, цілеспрямованості, відповідної організації щодо 
процесу формування екологічних компетентностей, застосування технологічного алгоритму 
щодо здійснення екологічної освіти на основі проектно-задачного підходу. Порівняємо серед-
ні отримані результати ЕГ та КГ відповідно до гіпотез (табл. 2).

 Таблиця 2 
Порівняння середнього відсоткового показника виявленої екологічної компетентності, 
сформованої за результатами експерименту та його зміна в групах відповідно до гіпотез

Групи Етапи Середній рівень сформованості екологічної компетентності (у %)
Академічний Творчий Креативний

Е1,1;
Е1,2;
Е1,3

Констатувальний 57 30,9 12,1
Контрольно-
узагальнювальний 17,8 48,3 33,8

Зміна ↓39,2 ↑17,4 ↑21,7
Е2,1;
Е2,2;
Е2,3

Констатувальний 60,5 27,9 11,6
Контрольно-
узагальнювальний 49,1 34,3 16,5

Зміна ↓11,4 ↑6,4 ↑4,9

К1, К2
Констатувальний
Контрольно-
узагальнювальний 60 27,8 12,3

Зміна ↓1,6 ↑1 ↑0,7
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Порівняння підтверджує, що в ЕГ, з якими перевірялась перша гіпотеза, вищий рівень 
сформованості екологічної компетентності ніж в ЕГ, з якими перевірялась друга гіпотеза. Най-
менший рівень показують КГ, де екологічна освіта здійснювалась за традиційним підходом. 
У ЕГ, з якими перевірялась перша гіпотеза, відстежується середній відсоток зміни сформова-
ності екологічної компетентності: академічний – знизивився на 39,2 %; творчий – підвищився 
на 17,4 %; синергетично-креативний – підвищився на 21,7 %. В ЕГ, з якими перевірялась друга 
гіпотеза, відстежується середній відсоток сформованості екологічних компетентностей: ака-
демічний – знизився на 11,4 %; творчий – підвищився на 6,4 %; синергетично-креативний –  
підвищився на 4,9 %. У КГ, які навчались за звичайною системою навчання, відстежується 
середній відсоток сформованості екологічних компетентностей: академічний – знизився на 
1,6 %; творчий – підвищився на 1 %; синергетично-креативний – підвищився на 0,7 %. Отри-
мані показники представимо на рисунку 1.

Рис. 1. Діаграма «Зміни середнього показника екологічної компетентності 
експериментальних та контрольних груп відповідно до гіпотез»

Отже, результативність реалізації моделі проектно-задачного підходу було виявлено у 
здатності обдарованих старшокласників розв’язувати екологічні проблеми за допомогою еко-
логічних задач. Причому, чим вищий рівень виявлявся під час їх розв’язування, тим вищий рі-
вень сформованості відповідної екологічної компетентності. Робота із завданнями показала, що 
обдаровані старшокласники володіють діагностичними методами в екологічній проблематиці, 
уміють діагностувати джерело, причину, обґрунтовувати їх застосування й обробляти резуль-
тати. Порівняльний аналіз первинних та остаточних результатів формування екологічної ком-
петентності на засадах проектно-задачного підходу підтвердив ефективність розробленої мо-
делі, яка сприяє формуванню екологічної компетентності в обдарованих старшокласників. Для 
перевірки отриманих експериментальних даних нами було застосовано статистичний метод χ²  
[1, с. 58; 2, с. 7], сутність якого полягає в тому, що він порівнює очікувані та фактичні частоти 
вияву екологічних компетентностей. Модель проектно-задачного підходу виявилася продук-
тивною у позакласній діяльності з обдарованими старшокласниками.
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Result of application of the project-task approach in the practice 
of environmental faculties of the senior school

In the article, the author highlights the relevance of the topic being developed;  timeframe 
for the study and the cities in which schools conducted the approbation of the specified model for 
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formation of ecological education of gifted high school students; methods used in the study of theo-
retical and practical aspects of formation of ecological education of gifted high school students; 
pedagogical experiment stages, tasks, as well as their brief nature and levels of environmental com-
petence, signs of academic didactic approaches to the implementation of environmental education 
in extracurricular activities; goal of environmental education;  tasks that were set for students in 
identifying their environmental competence at the stage outlined; sources that grounded theoreti-
cal and practical aspects of this approach; goal of pedagogical observation; principle of activity 
approach, which embodies a goal-oriented approach; method by which the reliability of the results 
obtained after the completion of experiments in accordance with the hypothesis. The understand-
ing of environmental projects from the design-task approach is interpreted. The author argued and 
established choice of natural objects as an observation of the existing environmental work in the 
upper grades, forms of such occupations and their purpose. The results of survey of teachers of 
natural subjects (chemistry, biology, physics) are compared with the results of questionnaire sur-
vey of gifted high school students. The levels of ecological competence identified and generated as 
a result of the experiment are presented and compared to the experimental and control groups in 
accordance with the hypotheses put forward. The author explains the effectiveness of the applica-
tion of the developed design-task approach and illustrates the change in the average indicator of 
ecological competence of experimental and control groups.

Key words: giftedness, gifted high school students, competence, ecological competence, eco-
logical electives. 

Зеленый Павел, 
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Результативность использования проектно-задачного подхода 
в практике экологических факультативов старшой школы

  
В статье отмечены актуальность разрабатываемой темы, сроки исследования и 

города, в школах которых проводили апробацию указанной модели формирования экологи-
ческого образования одаренных старшеклассников, а также методы, которые использо-
вались в исследовании теоретических и практических аспектов процесса формирования 
экологического образования одаренных старшеклассников, указаны этапы педагогического 
эксперимента, цель и основные их задачи, а также краткая их сущность и уровней эколо-
гической компетентности, признаки академической одаренности, дидактические подходы 
осуществления экологического образования во внеклассной работе, цель экологического об-
разования. 

Ключевые слова: одаренность, одаренные старшеклассники, компетентность, эколо-
гическая компетентность, экологические факультативы.
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