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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЕКОЛОГІЯ» 

 

В умовах екологічної кризи пріоритетною є екологічна освіта. 

Питання використання інтерактивних методів навчання на уроках 

біології під час вивчення теми «Екологія», зокрема і при дистанційному 

навчанні, є надзвичайно актуальним, бо забезпечує формування еколо- 

гічної культури в учнів, і відповідає задачам екологічної освіти. 

Інтерактивні методи навчання дозволяють досягти значних результатів 

в системі екологічної освіти в старшій школі [1]. 

Враховуючи вищесказане, метою роботи було проаналізувати 

доцільність використання інтерактивних методів навчання при вив- 

ченні теми «Екологія» в старшій ланці школи в умовах звичайного і 

дистанційного навчання учнів. 

Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, де учні мо-

жуть об’єднуватись в творчі групи, самостійно аналізувати, осмислювати 

поставлені задачі, шукати шляхи вирішення екологічних проблем [1; 2]. 

До інтерактивних методів можна віднести тренінг, гру, об’єднання в 

творчі групи, дебати, метод проєктів. Під час дистанційного навчання в 

умовах карантину можна успішно застосовувати елементи інтерактивно-
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го навчання на онлайн-уроках за допомогою сервісів Zoom.us, Facebook-

Live, Skype, Screencast-o-matic, Quizizz, Kahoot. 

Дебати варто організовувати для формування і захисту своїх позицій 

щодо конкретної екологічної, економічної чи соціальної проблеми двома 

чи більше учасниками. Метою є аналіз і обговорення екологічних 

проблем які не мають простого розв’язання і вирішення (наприклад, 

вирощування екопродукції – «за» чи «проти»). Діти можуть висловити 

свою позицію з цього питання об’єднавшись в творчі групи, як на 

звичайному уроці, так і використовуючи конференції в сервісі Zoom. 

Гра, як спосіб для зацікавлення під час розгляду важливих змоде-

льованих ситуацій екологічного спрямування. Варто застосовувати при 

вивченні і обговоренні таких тем як: зростання народонаселення, що 

сприяє загостренню проблеми споживчих ресурсів; знищення лісів, яке 

приводить до порушення екологічної рівноваги; проблем експлуатації 

АЕС і радіоактивного забруднення; забруднення повітря, ерозії ґрунтів, 

питної води, питання парникового ефекту, зміни клімату; вимирання 

багатьох видів рослин і тварин. У грі можна визначити себе прихиль-

ником екологічного оптимізму чи песимізму, і обговорити екологічні 

проблеми зі своєї точи зору. Водночас, гра піднімає інтерес до розгляду 

важливих проблем і розвиває критичне мислення. Учні можуть наво- 

дити докази «за» і «проти» альтернативних позицій (наприклад, які 

шляхи збереження навколишнього середовища від засмічення? Як 

вирішити дану проблему? Який мій внесок у вирішенні екологічних 

проблем?). Гра сприяє усвідомленому засвоєнню матеріалу під час 

звичайного навчання і частково може використовуватися при організа-

ції дистанційного навчання. 

Аналіз історій та ситуацій як докладний розбір реальної або вигаданої 

ситуації у світі (наприклад, ситуація, в якій описано реальні події в 

конкретній країні світу, з групою людей чи з громадою). Це дає змогу 

учням проаналізувати, обговорити ситуації, з якими вони можуть 

зіткнутися в реальному житті, передбачити і оцінити наслідки. Головна 

цінність цього методу в тому, що учні самі мають змогу експериментува-

ти з майже реальними ситуаціями, передбачати наслідки (наприклад, 

SARS-CoV-2 та екологія –наскільки покращився стан атмосферного 

повітря під час загального карантину в 2020 році? Чи справді від 

забрудненого повітря помирає більше людей, ніж від SARS-CoV-2? Як 

швидко могла б відбутись «екологічна реабілітація»? Діти аналізують 

звіти супутників NASA і Європейського космічного агентства про рівень 

забруднення повітря в певній країні, зниження рівня забруднення повітря 

під час карантину, обдумують причини закриття і обмеження роботи 

підприємств під час карантину, обмеження руху транспорту, досліджен-

ня ВООЗ про вплив забруднення атмосфери й гідросфери на організм 

людини і приймають власне рішення щодо цієї екологічної проблеми. 
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Метод аналізу історій та ситуацій може бути цікавим при вивченні 

актуальних проблем під час дистанційного навчанні в онлайн сервісах. 

Метод проєктів (наприклад, участь у надзвичайно популярному на 

сьогодні проєкті «Zero Waste Day», чи можливість реєстрації на 

Всеукраїнському проєкті «Zero Waste School», який сприяє запроваджен-

ню культури сортування відходів у школах та громадах). Під час 

дистанційного навчання можлива реалізація власних проєктів (збір і 

утилізація пластикових кришечок, батарейок; грінвошінг (greenwashing); 

проєкт «Тиждень без пластику»). Метод проєктів – це тривалий процес, 

під час якого учні проводять дослідження, обговорюють проблеми, 

організовують експедиції в природу, дають інтерв’ю для місцевих газет, 

що дає їм можливість проявити свої здібності. Метод проєктів може 

застосовуватися як для індивідуальної роботи, так і в групах. 

Інтерактивні сервіси миттєвого опитування дозволяють швидко 

розглянути інтерактивні навчальні матеріали, які містять інструкції, 

навчальні контент-тексти, малюнки, відео, посилання, включно з 

завданнями для самоперевірки та самостійного вивчення на сервісах 

Zoom.us, FacebookLive, Skype, Screencast-o-matic, а також для створен-

ня вікторин сервісу Quizizz. 

Отже, використання інтерактивних методів навчання під час ви-

вчення теми «Екологія» можуть сприяти формуванню в учнів зацікав- 

леності до навчання, критичного мислення в умовах очної та дистан-

ційної форм навчання. 
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