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Слободянюк О. Р.  (Одеса, Україна) 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ 

У тезах  розглядається екологічна освіта як важливий засіб 

забезпечення здоров’я нації  та екологічної безпеки; нові вимоги, що 

пред’являє сучасна цивілізація до людини, які можуть бути реалізовані 

насамперед через зміни в змісті і формах освіти. 

 

Slobodanuk О. (Odessa, Ukraine) 

ENVIRONMENTAL   EDUCATION: MODERN ASPECTS 

          The article consider environmental education as an important means of 

ensuring the health of the nation and environmental   security, new requirements of 

modern civilization to man, which can be realized   primarily through changes in 

the content and forms of education. 

 

Державні  національні документи з питань сучасної, освітньої політики 

в Україні оцінюють  екологічну освіту як важливий засіб забезпечення 

здоров’я нації  та екологічної безпеки. Указується в них і головна стратегія 

на цьому шляху – досягнення сталого людського розвитку. Ідеться про 

збалансований розвиток, коли підтримується рівновага між споживанням 

людства та самовідновлюванням природи [2]. Суспільство може споживати 

природні ресурси протягом певного часу не більше , ніж природа встигає їх 

відновити, і суспільство може виділяти у довкілля стільки відходів, скільки 

може розкластись у природному кругообігу, не викликаючи його деструкції. 

Впродовж останніх століть людство бездумно порушувало природну 

рівновагу, що й призвело до глобальних екологічних проблем Землі: 

забруднення довкілля техногенними речовинами; нестачі сировинних 

ресурсів; радіаційного забруднення середовища; нераціонального 

використання енергетичних ресурсів; порушення озонового «екрану» Землі; 

кислотних опадів і смогів; зменшення лісів; парникового ефекту; 

спустошення земель; зменшення біологічної різноманітності тощо.  

Діяльність людини вносить все більш і більш глибокі матеріальні зміни 

в навколишній світ, але сам він змінюється доволі повільно. Тому все більш 

очевидним стає те, що неодмінною умовою вживання людського роду є 

удосконалювання  самої людини, підняття її моральних якостей на рівень, що 

відповідає масштабам і швидкості змін у сучасному світі. 

Це відчуття необхідності інтелектуального і морального 

удосконалювання людини цілком погодиться з відомою тезою навчання 

В. Вернадського про перехід біосфери у формоване людським розумом стан 

– ноосферу. На проблему природовідповідності  у зв’язку з моральним 

вихованням звертає увагу Д. Локк. Використанню потреб, інтересів людини 

допоможе ретельне вивчення її природи, характеру. До цього висновку 

приводять нас і представлення  В. Липського про творчість як вище 

покликання людини у черговому етапі розвитку людської цивілізації. 
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Роздумуючи над шляхами вдосконалювання людини, не можна не 

бачити, що воно відбувається насамперед через передачу необхідних якостей 

від людини до людини, від покоління до покоління за допомогою культури й 

освіти. А це значить, що нові вимоги, що пред’являє сучасна цивілізація до 

Homo sapiens, можуть бути реалізовані насамперед через зміни в змісті і 

формах освіти. 

Сьогодні у всіх країнах світу йдуть реформи освітньої системи. Нова 

картина світу, викликана появою глобальних проблем, з неминучістю 

приводить до необхідності нової освіти [1, c. 46]. Цю нову освіту по праву 

можна назвати екологічною. Сьогодні людина починає розуміти, що 

будинком, який вимагає її безперервної турботи, стає вся планета. 

Екологічна освіта припускає навчання дбайливому відношенню 

людини до навколишнього світу і разом з тим вдосконаленню внутрішнього 

світу самої людини. Тільки усвідомлення себе як частини макросвіту, 

пов’язаної з ним незліченними нерозривними зв’язками, дозволяє будувати 

гармонічні відносини з навколишнім середовищем. 

Раніше освіта допомагала людини пристосувати навколишнє 

середовище для свого безпечного і зручного існування. Сьогодні здійснення 

такої мети припускає навчання турботи про це середовище. Тільки 

усвідомлення людиною свого місця у світі і своїй відповідальності перед ним 

допоможе налагодити правильні стосунки з навколишнім середовищем. Таке 

розуміння цілей освіти вимагає зміни її змісту, форм и методів навчання. 

Теоретична основа екологічного виховання грунтується на рішенні 

задач у їхній єдності: навчання і виховання, розвитку. Критерієм 

сформованості відповідального відношення до навколишнього середовища є 

моральна турбота про майбутні покоління. Правильно використовуючи різні 

методи виховання, вчитель може сформувати екологічно грамотну і виховану 

особистість. 

Як відомо, виховання тісно пов’язано з навчанням, тому виховання, 

засноване на розкритті конкретних екологічних зв’язків, допоможе учням 

засвоювати правила і норми поведінки в природі. Останні, в свою чергу, не 

будуть голослівними твердженнями, а будуть усвідомленими осмисленими 

переконаннями кожного учня [3]. 

Питаннями екологічного виховання й екологічної освіти школярів 

займаються багато педагогів сучасності. Вони роблять це по-різному. Це 

походить від того, що питання екологічного виховання складний і 

неоднозначний у тлумаченні. 
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