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30 вересня 2020 року Постановою Кабінету Міністрів України № 898 

затверджено Державний стандарт базової середньої освіти, у якому зазначено 

вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів у природничій освітній 

галузі, зокрема з базового навчального предмету «Фізика» [2]. Серед них 

окреслено вимоги до володіння здобувачами освіти вміннями щодо застосування 

принципів сталого розвитку суспільства на уроках фізики.  

Cьогодні концепція сталого розвитку ґрунтується на п'яти головних 

принципах [5]: 

1. Надавати суспільству сталого й довготривалого розвитку з метою 

задоволення потреб сучасного покоління людей, не втрачаючи можливості 

майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. 

2.  Обмежувати та узгоджувати експлуатацію природних ресурсів з рівнем 

техніки й соціальної організації та здатністю біосфери до самовідновлення. 

3. Задовольняти елементарні потреби всіх людей і надавати всім 

можливості реалізувати свої надії на благополучне життя. 

4. Узгоджувати стан життя з екологічними можливостями планети, 

зокрема щодо використання енергії. 

5. Узгоджувати розміри і темпи росту населення з виробничим 

потенціалом та змінами глобальної екосистеми Землі. 

Звертаємо увагу, що впровадження цих принципів потребує 

випереджаючої освіти учнів та формування їх екологічної компетентності. 

Особливістю випереджаючої освіти для сталого розвитку є те, що вона 

спрямована на формування ціннісних орієнтирів, норм поведінки та стилів 

життя, активної громадської позиції щодо реалізації ідеї сталості у 

повсякденному досвіді учнів [1]. 

Слід ураховувати, що екологічна компетентність у межах випереджаючої 

освіти для сталого розвитку, як і інші ключові компетентності, складається з 

когнітивного, діяльнісного та особистісного компонентів [3]. Когнітивний 

компонент екологічної компетентності – це знання принципів сталого розвитку 

суспільства, сукупність екологічних знань теоретичного та практичного 

характеру про оптимізацію відносин людини з природою, алгоритмів прийняття 

рішення для забезпечення довгострокового розвитку сучасних та майбутніх 

поколінь. Діяльнісний компонент передбачає застосування інтелектуальних 

(уміння аналізувати та досліджувати екологічні ситуації, оцінювати вплив 

екологічних факторів на довкілля, прогнозувати наслідки впливу діяльності 

людини на природу з урахуванням її можливостей у самовідновленні) та 

практичних умінь (уміння використовувати здобутки природничих наук, 

технологій і техніки для розв’язання глобальних проблем людства). 

Особистісний компонент – комплекс мотивів, емоційно-вольових та ціннісних 

ставлень учнів до природи та її збереження; комплекс рефлексивних умінь щодо 



усвідомлення й оцінювання ходу природоохоронної діяльності та результатів 

самостійної поведінки в природі. 

З метою формування когнітивного компоненту екологічної 

компетентності на уроках фізики рекомендуємо ознайомлювати учнів з 

екологічними факторами впливу на біосферу, до яких відносяться абіотичні й 

антропогенні фактори. 

Абіотичні фактори тісно пов’язані з умовами неживої природи, які 

впливають на функціонування живих організмів. Звертаємо увагу, що зміст цих 

факторів пов'язаний зі змістом таких фізичних понять, як температура, вологість 

повітря й ґрунту, світло, атмосферний тиск; електромагнітний та радіаційний 

фон, шумове забруднення. 

Ознайомлення учнів з антропогенними факторами доцільно здійснювати, 

використовуючи: 

‒ поняття «природні ресурси»; 

‒ класифікацію природних ресурсів (вичерпні (вугілля, нафта, газ, уранова 

руда і т.п.) та умовно невичерпні (сонячна енергія, земне та місячне 

тяжіння, повітряні й водні течії, водні ресурси і т.п.), відновлювальні та 

невідновлювальні);  

‒ інформацію про фізичні методи пошуку природних ресурсів, способи їх 

переробки і використання; 

‒ фізичні основи збереження та раціонального використання природних 

ресурсів (ККД видобутку, використання і утилізація природних 

ресурсів). 

Важливою складовою змісту екологічної компетентності у контексті ідей 

сталого розвитку суспільсва є поняття «екологічні проблеми людства». 

Рекомендуємо ознайомлювати учнів з причинами виникнення екологічних 

проблем та моделювати відповідальну поведінку здобувачів освіти в природі та 

повсякденному житті під час тематичних бесід, диспутів про парниковий ефект, 

озонові дірки, способи утилізації відходів, нераціональне використання 

природних ресурсів, різні види забруднень (механічне (пилом та іншими 

частинками), радіаційне забруднення води та ґрунтів, шумове, електромагнітне, 

оптичне), експлуатацію теплових двигунів та технічних пристроїв [7]. 

З метою формування знань про шляхи розв’язання екологічних проблем, 

рекомендуємо демонструвати учням можливості застосування фізичних законів 

у побуті, техніці, оцінці впливу різних абіотичних та антропогенних факторів на 

здоров’я людини. 

Результат формування діяльнісної компоненти екологічної компетентності 

залежить від форм, методів, які використовує вчитель фізики в організації 

діяльності учнів, орієнтованої на застосування принципів сталого розвитку. 

Рекомендуємо надати перевагу методам: 

‒ експериметальному (виконання експериментальних задач екологічного 

змісту); 

‒ дослідницькому (вирішення дослідницьких завдань екологічного змісту 

з використанням фізичних методів пізнання природи, завдань на оцінку 

стану довкілля); 

‒ проблемно-пошуковому (участь у ділових іграх, диспутах); 



‒ методу проєктів (виконання екологічних проєктів); 

‒ розв’язування та складання теоретичних задач екологічного змісту з 

фізики; 

‒ кейс-методу (розв’язування проблемних ситуацій на основі фактів з 

реального життя). 

Під час формування ціннісної компоненти екологічної компетентності 

рекомендуємо використовувати специфічні методи, які впливають на розвиток 

морально-етичних якостей особистості у ставленні до природи, та орієнтуванні 

у напрямах конструктивного вирішення екологічних проблем [4]: 

‒ екологічної ідентифікації – порівняння людини з певним природним 

об’єктом;  

‒ екологічних експектацій – психологічного навіювання на зустріч із 

природою;  

‒ екологічної емпатії – співчуття природному об’єктові. 

Метод екологічної рефлексії доцільно застосовувати під час регулювання 

поведінки учнів, формування вміння здійснювати аналіз власних дій та вчинків, 

ураховуючи їх екологічну доцільність.  

Звертаємо увагу, що ефективність формування екологічної компетентності 

залежить від створення та дотримання вчителем фізики низки педагогічних  

умов [6]: 

‒ урахування особистісного розвитку здобувачів освіти (задоволення їх 

інтелектуальних, творчих, морально-психологічних, гігієнічних потреб, 

забезпечення відповідно доцільного стилю діяльності та поведінки у 

довкіллі, побутовому житті); 

‒ відповідність процесу формування екологічної компетентності віковим 

психологічним особливостям розвитку учнів;  

‒ актуалізація ціннісного змісту екологічних знань та ціннісних орієнтацій 

учнів у повсякденному житті, природоохоронній, дослідницькій та 

пізнавальній діяльності у довкіллі під час стимулювання розвитку 

суб’єктивного ставлення учнів до власного здоров’я та природи; · 

‒ створення екологічно розвиваючого та здоров’язбережувального 

середовища у закладі загальної середньої освіти. 

Отже, застосування принципів сталого розвитку під час формування 

екологічної компетентності здобувачів загальної середньої освіти дозволяє 

реалізувати мету базової середньої освіти – формування компетентностей, 

необхідних для соціалізації учнів, виховання відповідального, шанобливого 

ставлення до навколишнього природного середовища. 
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