
Формування ціннісних і світоглядних засад сталості на уроках 

англійської мови (з досвіду роботи) 

 

У зв’язку із ресурсною та економічною кризою, яку зараз переживають 

у більшості країн світу, у тому числі, і в Україні, а також загальним погір-

шенням стану здоров’я населення та забрудненням природного середовища 

виникла нагальна потреба розглядати сталість головним пріоритетним на-

прямком розвитку суспільства, а також всіх його сфер, серед яких освіті на-

лежить роль випереджального чинника побудови ціннісних та світоглядних 

засад суспільства сталого розвитку. 

           Випереджаюча освіта для сталого розвитку з одного боку, використо-

вує сучасні методи навчання та виховання, з іншого боку, відштовхується від 

конкретної стратегії майбутнього - стратегії сталого розвитку. Сутність кон-

цепції випереджаючої освіти для сталого розвитку полягає в тому, щоб таким 

чином перебудувати зміст та методику навчального процесу на всіх рівнях 

освітньої системи, щоб вона стала здатною своєчасно готувати людину до 

нових умов існування, давати їм такі знання та вміння, які б дозволили успі-

шно та ефективно діяти в інформаційному середовищі, а також впливати на 

суспільні процеси в ім'я збереження людства та природного середовища. 

    Вчитель іноземної мови має багато можливостей для  розвитку у 

школярів мислення, орієнтованого на стале майбутнє: засвоєнню знань, умінь 

та переконань, спрямованих на підвищення якісного рівня життя, що не за-

грожують можливостям наступних поколінь задовольняти свої потреби. 

Вступивши до 8 класу ліцею, учні вже мають достатній лексичний за-

пас для того, щоб робити висновки  з приводу того, чому люди повинні бе-

режливо ставитися до свого здоров’я, до збереження природних ресурсів: не 

ламати дерев, не розпалювати вогнищ, не нищити тварин, комах тощо. На-

приклад,    

We must not damage trees because   they help us to breathe.  

                                                            they give us paper. 

                                                            they clean air.                                                                                                                    



При роботі над граматичною темою “Imperatives” учням 9 класу про-

поную завдання – написати  правила учасника сталого розвитку, наприклад: 

- Використовуй вдруге папір, скло, метал, утилізуй їх. 

- Намагайся не користуватися разовим пластиковим посудом. 

- Віддавай речі, якими не користуєшся, іншим. 

- Використовуй зворотній - чистий бік аркуша паперу. 

- Полагодь, виправ речі, замість того, щоб їх викидати. 

- Будь ініціатором охорони місцевих парків та навколишньої природи. 

- Сам саджай дерева, квіти. 

- Вивчай рослини і тварини свого краю, регіону. 

- Не мийся під душем занадто довго, заощаджуй воду. 

Працюючи над темою “EARTH: SOS” в 11 класі, старшокласники відпо-

відають на питання анкети «Наскільки ви є екологічно освічені?». Потім, за-

кріплюючі лексико-граматичні засоби вираження поради, учні рекомендують 

людям з низьким рівнем екологічної освіченості, що  слід робити , щоб стати 

більш дбайливими по відношенню до довкілля. По цій же темі проводимо 

рольову гру «Круглий стіл», де учасники круглого столу – представники уря-

дових і громадських установ Великобританії і України – обговорюють про-

блеми навколишнього середовища і дії по його охороні.  

При формуванні навичок усного і писемного мовлення в старших класах, 

учням пропонується уявити себе у ролі  міністра освіти  (мера свого міста , 

лідера країни)  та висловити свої думки щодо  покращення процесу навчання 

(екологічної ситуації в місті, підвищення рівня охорони здоров’я).  

    Діти та підлітки мають бути підготовлені до успішної життєдіяльності. Не 

вміючи плавати, людина потоне, а не маючи необхідних знань і вмінь життєуст-

рою, захлинеться життєвою стихією, не зможе самовизначитись і самоздійсни-

тися. В 10 класі для перевірки розуміння прочитаного, учням пропоную текст 

“How to Succeed in Life”. Після перевірки розуміння змісту учні роблять висно-

вки,  якими якостями має людина володіти, щоб досягти успіху у житті.  



  Сучасний процес навчання важко уявити без використання проектних 

технологій. Проектні технології підвищують як рівень інтелектуального роз-

витку дитини, так і соціально-комунікативну роль кожної особистості в колекти-

ві, стимулюють інтерес учнів до нових знань, розвиток дитини через розв'язання 

проблем і застосування їх у конкретній діяльності. Учням 10-го класу було за-

пропоновано підготувати проект “The Red Book Of Ukraine”. Учні зібрали інфор-

мацію про тварин, яким загрожує зникнення, запропонували заходи по їх збере-

женню, підготували презентацію і озвучили її. 

Отже, практично, при роботі над будь-якою лексичною чи граматичною 

програмовою темою на уроках англійської мови можливо пропонувати ста-

ршокласникам завдання, спрямовані на формування в учнів життєвих компе-

тенцій, необхідних для нового суспільства: в наш час суспільству потрібні 

професійно і соціально зрілі люди, які здатні реалізувати себе в будь-яких 

соціально-економічних умовах, фундаментально здатні до проектування вла-

сного життєвого шляху. 


