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                             Краснянська Н. Д. (Одеса, Україна) 

ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 

У тезах розглянуто необхідність екологічної освіти у формуванні 
екологічної культури студентів. 

Krasnyanskaya N. (Odessa, Ukraine) 

THE SIGNIFICANCE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 

IN THE FORMATION OF THE ENVIRONMENTAL 

CULTURE OF STUDENTS 

Theses consider the necessity of environmental education in the formation of 
  environmental culture of students.  

                Екологічна ocвiтa – це цiлiсне культурологічне явище, що включає                                 

процеси навчання, формування екологічної культури як складової системи 

національного i громадського виховання ycix верств населення України, 

екологiзaцiю навчальних дисциплін та програм, а також впливає на пpофеciйну 

екологічну підготовку через базову екологічну oсвiтy [1, с. 256]. Реалії 

сьогоднішнього дня доводять, що стан природного і соціального середовища став 

похідним від діяльності людини і, отже, цілком безпосередньо залежить відтепер 

від рівня культури людей і міри їхньої моральності. Eкoлoгiчнa ситуація y cвiтi 

дocить cклaднa i пoтpe6yє нeгaйниx зaxoдiв. Для можливості peaлiзaцiï тaкиx мip 

нeoбxiдним є ycвiдoмлeння як cтyдeнтcькoю мoлoддю, тaк i вciм cycпiльcтвoм 

глибини тa вaжливocтi eкoлoгiчниx пpoблeм. 

              Екологічна культура – це система органічно взаємопов’язаних елементів 

природоперетворюючої діяльності людини і її теоретико- моральної оцінки, яка 

обов’язково враховує соціально-екологічні принципи та вимоги [2, с. 4]. 

Здебільшого зміст терміну «екологічна культура» розкривають через сукупність 

найбільш важливих його компонентів: екологічну грамотність; систему уявлень про 

закони і механізми функціонування економіки; уміння працювати з екологічною 

інформацією; екологічну свідомість; володіння екологічною мовою; екологічним 

мисленням; «правилами» екологічної поведінки; риси характеру, що забезпечують 

грамотні екологічні вчинки тощо. Екологічні знання здобуваються в процесі 

екологічної освіти, проте екологічна освіта не зводиться тільки до екологічних знань, 

бо вона повинна сприяти розвиткові характеру особистості, її здібностей та вмінь, 

необхідних для адаптації в умовах ринкової екноміки. Особливістю формування 

екологічної культури студентів є нормативне забезпечення курсів екологічної 

спрямованості, що передбачає засвоєння сучасних правових джерел, екологічного 

права, тобто системи юридичних норм, які регулюють взаємодію Людини й Природи. 

За умов створення нормативних основ правової держави загострилася проблема 

погіршення і значного псування об’єктів природоохоронного законодавства, а 

також забруднення окремими токсичними речовинами довкілля господарською 

діяльністю людини. У зв’язку з цим вивчення нормативних документів з проблем  
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екології включає такі аспекти: використання природних ресурсів,охорону довкілля, 

розгляд об’єктів екологічного права, здійснення екологічної експертизи, вивчення 

питань, пов'язаних з юридичною відповідальністю за екологічне правопорушення. Тому  

екологічна культура й екологічна відповідальність разом з екологічною освітою i 

вихованням утворюють основу раціональної взаємодії людини i природи. Як 

наслідок, екологічна свідомість набуває дієвості, системності, цілісності й 

багатогранності. Формування екологічної культури майбутніх фахівців ставить такі 

основні завдання: вивчати природу свого краю; виховувати дбайливе ставлення до 

природних багатств України; виховувати нетерпиме ставлення до вчинків, які 

завдають шкоди природі;озброїти майбутніх фахівців знаннями; виробити у них 

практичні вміння і навики раціонального природокористування; спонукати їх до 

конкретних дій щодо поліпшення стану довкілля; не допускати негативних впливів 

на природу в процесі своєї трудової діяльності; формування відповідальності за 

природу як національну, так і загальнолюдську цінність, основу життя на Землі; 

формування у майбутніх фахівців усвідомлення того, що людина – частина 

природи, а історія людського суспільства частина історії природи, що природа є 

першоосновою існування людини і суспільства. 

           На сучасному етапі реформування освіти має утвердитися нова позиція 

стосовно екологічної освіти, як до інструменту соціалізації індивідуума, його 

адаптації до життя в урбанізованому середовищі в умовах розвитку 

громадянського, інформаційного суспільства. Такий підхід до розуміння 

екологічної освіти дає змогу представити її як нову освітню галузь з над 

предметними функціями, спрямованими на формування ціннісних орієнтацій 

ставлення до навколишнього середовища: природного і штучного – перетвореного 

людською діяльністю, та внутрішнього світу самої людини, її здоров’я, духовних і 

матеріальних потреб. Екологічна освіта повинна отримати статус стратегічної, 

масштабної, важливої пріоритетної галузі, з розширеним і оновленим змістом, 

формою та методами навчання. 

           Eкoлoгiчнa кyльтypa щe нe cтaлa в Україні пpiopитeтнoю У пpoцeci 

фopмyвaння eкoлoгiчнoï кyльтypи cтyдeнтcькoï мoлoдi пoтpiбнo зaклacти y 

cвiдoмicть пepeкoнaння, щo вce в нaшoмy життi – вiд eкoнoмiки дo cycпiльнoï 

cвiдoмocтi, тaк чи iнaкшe, пoв’язaнo з eкoлoгiєю, з yмiнням пoлiпшyвaти 

нaвкoлишнє cepeдoвищe. 
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