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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО 
ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 
 
Реформа загальної середньої освіти передбачає зростання уваги до 

особистості школяра, перехід на сучасні освітньо-виховні технології.  
Сьогодні у педагогічній науці і практиці все частіше використовуються 

такі терміни, як “технологія навчання”, “технологія виховання”, “педагогічна 
технологія”. Виходячи з етимології слова “технологія” та з педагогічної 
точки зору, більшість вчених розглядає  цей термін як “майстерне”, 
високоефективне навчання. Технологія проектується, виходячи з конкретних 
умов та орієнтується на заданий, а не передбачуваний результат. Технологія 
не допускає варіативності, її головне призначення отримати гарантований 
результат. Від методики технологія відрізняється відтворюваністю результаті 
[6, С.4]. 

Сутність педагогічної технології трактується В.П.Беспалько, як проект 
певної педагогічної системи, що реалізується на практиці [1]. Педагогічна 
технологія, за визначенням В.О.Сластьоніна, Є.Н.Шиянова, це впорядкована 
сукупність дій, операцій та процедур, що інструментально забезпечують 
досягнення результатів в мінливих умовах навчально-виховного процесу 
[10]. І.П.Сікорський [9] вважає, що поняття “педагогічна технологія” є дещо 
ширшим, ніж поняття “навчальна технологія”, оскільки включає і виховні 
технології. В.В.Гузеєв відзначає, що під назвою “педагогічні технології” все 
частіше фігурують праці, присвячені проблемам виховання [3]. 

Особистісно зорієнтоване виховання, вказує І.Д.Бех, передбачає мету 
формування і розвитку у дитини особистісних цінностей, які за своїми 
сутнісними показниками здатні виконувати функцію вищого критерію для 
орієнтації індивіда в світі й опори для особистісного самовизначення. На 
відміну від традиційних методів особистісно зорієнтовані виховні технології 
максимально створюють можливість для життєвого самовизначення 
вихованців і представляють собою одночасне розгортання процесів 
виховування (дій педагога) і самовиховання (дій вихованця), які відповідно 
розв'язують педагогічні та виховні (на особистісний смисл) задачі [2].  

Впровадження у виховну практику особистісно орієнтованих 
педагогічних технологій потребує пізнання психології школярів, врахування 
їхніх вікових та індивідуальних особливостей. Так І.П.Підласий висловлює 
думку, що в особистісному підході необхідно спиратися на такі якості 
особистості, які характеризують її направленість, ціннісні орієнтації, життєві 
плани, сформовані настанови, що визначають мотиви діяльності та 
поведінки. Вихователю необхідно спиратися на такі індивідуальні 
особливості вихованців, як сприйняття, мислення, пам'ять, мова, характер, 
темперамент, воля. Проектуючи результати виховання старших школярів, 
необхідно врахувати, що у цьому віці спостерігається зменшення 
пластичності нервової системи, зростає психологічний опір зовнішнім 



впливам, підвищується прагнення до самостійності [6]. Віковий підхід тісно 
пов’язаний з індивідуально-психологічним і соціально-психологічним, а 
разом вони тяжіють до об'єднання в особистісний підхід. Велике значення 
надається соціальній ситуації розвитку та прояву особистості [7, С.17]. 

Особистісно орієнтований підхід, за визначенням А.М.Леонтьєва [5], 
поєднує виховання та освіту в єдиний процес допомоги, підтримки, 
соціально-педагогічного захисту, розвитку дитини, підготовки її до 
життєтворчості тощо. На необхідність особистісного підходу у виховній 
роботі із старшокласниками вказував І.С.Кон [4]. На думку видатного 
психолога, особистісний підхід у вихованні - це не лише врахування 
індивідуальних особливостей підлітків, а передусім ставлення до кожного з 
них як до особистості, як до відповідального і самоусвідомлюваного суб'єкта 
діяльності.  

Зазначене вище дозволяє зробити висновок, що особистісно орієнтовані 
педагогічні технології найбільш повно розкривають сутність, завдання та 
мету екологічного виховання школярів у цілісній системі “вихователь-
вихованець”. У контексті особистісно орієнтованого підходу до екологічного 
виховання учнів, з метою розкриття індивідуальних здібностей, виявлення 
рівня комунікативності та екологічної культури кожного школяра, найбільш 
прийнятними є такі виховні технології, які дозволяють створити 
максимально сприятливі умови для підвищення ефективності екологічного 
виховання, формування соціально ціннісних якостей особистості та 
моральних відносин між учнями, виховання почуття відповідальності та 
навичок поведінки у навколишньому середовищі. 

Нова освітня філософія, зміна стереотипів щодо ролей суб'єктів взаємодії 
в процесі виховання, впровадження особистісно орієнтованих технологій 
виховання викликає необхідність ширшого впровадження інтерактивних 
методів екологічного виховання у шкільну практику. Зокрема, таких як 
екологічні ігри, диспути, дискусії, тренінги, змаганння, конкурси, вікторини, 
учнівські екологічні конференції, естафети, створення суперечливих 
ситуацій, ситуацій реальної професійної діяльності тощо. Активне 
впровадження у шкільну систему виховання диспутів, дискусій, екологічних 
ігор - як ланки формування ціннісних орієнтацій школярів щодо екологічних 
проблем, дозволяє розвинути екологічне мислення, ознайомити з новітніми 
науковими досягненнями у галузі охорони природи, підвести учнів до 
узагальнюючих висновків. Має загальновиховне значення. Наприклад, в 
процесі обговорення питань: Які сучасні наукові досягнення спрямовані на 
розв'язання екологічної кризи, що склалася? Як продовжувати нарощування 
виробництва продуктів харчування, енергії, металів  та інших матеріалів, не 
спричинюючи збитків природі ? Хто конкретно може їх вирішити і що для 
цього потрібно зробити?  учні завжди беруть активну участь, не бояться 
висловлювати різні, часом сумнівні, суперечливі міркування з 
обговорюваного питання. Під час диспутів учні вчаться вислуховувати 
опонентів, шукати вагомі аргументи для заперечення думки опонента, 
спільними зусиллями доходять правильного висновку, висловлюють своє 



ставлення до природи як національної і загальнолюдської цінності. Отже, 
створюється особлива атмосфера довіри, співдружності, яка сприяє 
позитивному настрою в процесі пошуку розв’язання поставленої проблеми, 
подальшій спільній природоохоронній діяльності. Виховуються такі 
соціально ціннісні якості особистості як комунікативність, емпатія. 
Висловлювання учнями власної думки дозволяє вчителю визначити особисту 
екологічну позицію школярів, опосередковано впливати на характер їхніх 
оцінних суджень. Застосування виховних технологій, які сприяють 
підвищенню особистої відповідальності за стан навколишнього середовища 
дозволяють сформувати високий рівень екологічної культури старших 
школярів. 

Педагогічний експеримент переконує в тому, що найкоротший шлях до 
усвідомлення наслідків глобальної екологічної катастрофи пролягає крізь 
вивчення екологічних проблем місцевого регіону. Задача вчителя перевести 
розгляд конкретних екологічних ситуацій з площини знань у площину 
свідомості школярів. З цією метою доцільно залучати школярів до розробки 
практичних дій щодо покращення та збереження навколишнього середовища, 
з попереднім визначенням конкретних екологічних проблем і обговоренням 
основних напрямів практичних природоохоронних дій. Наприклад, можна 
запропонувати обговорення в учнівських групах таких питань: Які негативні 
зміни навколишнього середовища ви пов’язуєте з роботою місцевих 
виробництв? Охарактеризуйте екологічний стан біля вашого дому, на 
шкільній ділянці, біля найближчого підприємства, біля ставка тощо (на 
вибір). Що особисто ви можете зробити для охорони і покращення 
навколишнього середовища?  

Колективне обговорення запропонованих питань дозволяє учням пройти 
шлях пошуку істини, висловити власну думку, аргументовані судження, що 
сприяє поступовому формуванню переконань і свідомого ставлення школярів 
до екологічних проблем. Участь у колективному обговоренні сприяє 
зростанню самостійності і творчої активності кожного учня, розвитку 
комунікативних здібностей школярів. 

Щоб інтерес учнів до екологічних проблем не згасав, доцільно 
застосовувати виховні технології, які активізують пізнавальні екологічні 
інтереси. Так, цікава, емоційно насичена інформація екологічного змісту 
збуджує ініціативу учнів, дозволяє активно залучати їх до аналізу причин 
загострення екологічної ситуації, створює умови для залучення школярів у 
активну природоохоронну діяльність. Наприклад, активізації пізнавального 
інтересу учнів до екологічних проблем сприяє проведення екологічних 
естафет. Гра відбувається між командами (групами) на виграш часу. Час на 
обмірковування ’ одна хвилина. Кожна команда (група) має підготувати 
повідомлення,наприклад, такого плану “А чи знаєте ви, що...” Перемагає та 
команда (група), яка наводить більшу кількість повідомлень. Наприкінці 
естафети підводиться підсумок і учні кожної команди (групи) висловлюють 
своє ставлення до почутого. Спільними зусиллями робиться висновок, що 
надзвичайно важливого значення набуває раціональне природокористування, 



яке передбачає не лише задоволення потреб людства, але й охорону 
природних ресурсів і поліпшення природного середовища, яке є джерелом і 
водночас умовою задоволення цих потреб, створюються умови для 
усвідомлення значення господарського раціонального принципу 
природокористування. В учнів формується почуття відповідальності за 
природу як основу життя на Землі. Поступово формуються погляди 
школярів, а екологічна позиція перетворюються у переконання. Проведення 
екологічних естафет яскраво демонструє загальний рівень ціннісних 
орієнтацій, інтелектуального і мотиваційно-діяльнісного компонентів 
екологічної культури школярів. 

Ефективнішому розвитку пізнавальних екологічних інтересів, 
екологічного мислення учнів, самостійному пошуку наукової істини, 
раціонального природокористування й охорони природи, кращому прояву 
творчої активності учнів сприяють учнівські наукові конференції. Під час 
підготовки до них доцільно створювати декілька творчих груп учнів, які 
мають підготувати доповіді з певної теми. Наприклад, “Раціональне 
природокористування та охорона навколишнього середовища”, “У гармонії з 
природою”, “Природоохоронне законодавство України”. До конференції 
можна також підготувати тематичну художню виставку, конкурс плакатів. На 
таких конференціях школяри висловлюють власні міркування і особисте 
ставлення до екологічних проблем, пропонують свої конкретні рекомендації, 
представляють творчі роботи. Виховний ефект учнівських наукових 
конференцій визначається вмінням школярів оцінити свої особисті 
можливості і можливості групи щодо пошуку шляхів розв’язання сучасних 
екологічних проблем. Критично ставитися до власних суджень та поважати 
думки інших. Створюються умови для формування морально-екологічної 
позиції та екологічно доцільної поведінки у навколишньому середовищі. 

До таких індивідуальних творчих робіт можна віднести підготовку 
цікавих екологічних творів, оповідань, рекламних щитів, плакатів, роликів, 
авторських екологічних проектів тощо. Наприклад, можна запропонувати 
учням підготувати оповідання про “Подорож забрудненої краплинки води”, 
моделюючи різні екологічні ситуації. Завдання такого типу дозволяють 
учням розгорнути цілу палітру варіантів дій, способів особистої поведінки, 
створюють умови для привернення уваги кожного учня до проблем охорони 
природи і власної причетності до їх розв’язання. Самостійний пошук 
альтернативних рішень дозволяє здійснити перехід від дій за зразком і 
стереотипних засобів, до пошуку нових, нестандартних шляхів розв’язання 
конкретно заданих екологічних ситуацій. Виконання індивідуальних творчих 
робіт сприяє розвитку вмінь аналізувати, використовувати й оцінювати 
добуту інформацію, стимулює до творчого мислення. Під час обговорення 
творчих робіт виникають дискусії, що є найкращим засобом для розвинення 
здібностей та навичок екологічного мислення, формування відповідних 
поглядів і переконань особистості. Є важливою умовою індивідуальної 
професійної пропедевтики школярів. Виконання індивідуальних творчих 
робіт дозволяє створити рівні умови для екологічного виховання старших 



школярів; усунути соціально-психологічні фактори, які стримують розвиток 
особистості;створити умови, щоб жодний учень не втратив упевненості в 
собі, в своїх діях; здійснити соціально-психологічну корекцію розвитку та 
становлення особистісних якостей. 

До особистісно орієнтованих технологій формування екологічної 
культури старших школярів можна віднести ігрове моделювання екологічних 
ситуацій, в основу яких покладений принцип проблемності. Створення 
проблемних ситуацій, як компоненту активного екологічного виховання 
набуває особливого значення. Адже, як вказує І.М.Семенов, найбільш 
інтенсивне обговорення розгортається у тупикових ситуаціях. У тупикових 
ситуаціях проглядається дисбаланс інтелектуальної, особистісної, 
комунікативної та кооперативної рефлексії. І доводить, що особистісна 
рефлексія має захистну функцію і блокує інтелектуальну, порушуючи її 
конструктивний характер. Комунікативна рефлексія згорнутого характеру 
несе негативні оцінні моменти й фіксації. Ситуації спілкування не 
змінюються на позитивні, не відбувається перебудови особистісних відносин  
партнерів. Зміна особистісних позицій партнерів найчастіше проявляється в 
процесі “посилення” проблемності та конфліктності ситуацій. Взаємна 
перебудова особистісних позицій партнерів свідчить про зростання 
позитивних функцій комунікативної та кооперативної рефлексії, їх 
гармонійний взаємозв'язок з особистісною та інтелектуальною рефлексією 
[8]. 

Моделювання конкретних екологічних ситуацій, спрямованих на 
актуалізацію особистісної екологічної позиції школярів, дозволяють 
підвищити особисту відповідальність за прийняття рішень, виховують 
інтерес до пошуку нетрадиційних рішень, творчої діяльності. Завдання 
такого типу дозволяють сформувати вміння відстоювати власну позицію, 
виховують інтерес до свого “Я”, своїм можливостям, направлені на 
самопізнання та самовиховання. У процесі виконання творчих завдань 
проглядається індивідуальна стратегія діяльності, рефлексія власних 
пізнавальних здібностей. 

Важливою умовою успішної спільної екологічної діяльності школярів є 
активне включення їх у діалог. Створюючи колектив учнів, здатного спільно 
розв'язувати екологічні проблеми, вчитель має узгодити особистісні позиції 
учасників взаємодії. Якщо ефект діалогізації початково був нестійким, 
необхідно змоделювати проблемну екологічну ситуацію, так би мовити, 
“посилити” проблемність ситуації. І тоді, вже напочатку співпраці можна 
спостерігати налагодження діалогічного спілкування учнів. Через постановку 
проблеми моделюються різні ігрові ситуації екологічного та виховного 
змісту. Наприклад, у грі “Знайди помилку”, учням пропонується за короткий 
час знайти помилки в технологічній схемі по виробництву сульфатної 
кислоти. Запропонувати шлях їх усунення та розробити стратегію ліквідації 
наслідків забруднення навколишнього середовища. Виграє команда, яка 
впоралася з завданням першою. Екологічна гра “Знайди помилку” 
спрямована на розвиток особистості, здатної до альтернативного мислення, 



підвищення рівня її креативності, формування вмінь розробляти стратегію 
пошуку “життєво важливих” рішень. Дозволяє зблизити умови навчання і 
реальної практичної діяльності, змоделювати різноманітні ситуації 
майбутньої професійної діяльності. 

Гра “Відкриття невідомого острову”, націлена на проведення екологічної 
експертизи, щойно відкритого учнями острову. У даній екологічній грі 
змодельовано такі види діяльності, які допомагають виробити активне 
ставлення до довкілля.  

Гра проводиться в декілька етапів.  
· І-й етап - вивчення території острову. Вивчається рослинний та 

тваринний світ екосистем. Складається топографічна карта острову, 
яка відображає природні особливості території - рельєф, рослинний 
покрив, гідрографію. 

· ІІ-й етап - екологічна експертиза острову. Проводиться лабораторне 
дослідження грунту, води, повітря. Визначається ступінь забруднення 
природного середовища. 

· Ш-й етап - оформлення результатів дослідження. Результати 
експериментального дослідження вносяться у таблицю “Загальний 
екологічний стан острову”. 

Визначаються ймовірні об’єкти, які можуть негативно впливати на 
екологічний стан острову. Розробляються умовні позначки для оцінки 
екологічного стану довкілля. Отриманні дані вносяться до топографічної 
карти, що дозволяє скласти екологічну карту острову. Закінчується 
екологічна гра обговоренням всіх аспектів встановлених екологічних 
проблем та шляхів її вирішення. Спільне обговорення та осмислення 
результатів вчить учнів оцінювати себе і свої дії з точки зору досягнення 
загальної мети. Спонукає кожного учня діяти активно і невимушено, включає 
у спільну діяльність. У школярів формуються навички спілкування, вони 
вчаться вести конструктивний діалог і впливати на екологічну позицію 
партнера. Екологічна гра такого типу стимулює пізнавальні процеси, формує 
практичні уміння і навички, розвиває творче мислення. У ході гри 
відбувається активний обмін інформацією, її поповнення і переосмислення. 

Учитель конструює хід гри, визначає умови досягнення мети, формулює 
нові проблеми, оцінює досягнутий результат. Здійснює опосередковану 
корекцію кожного етапу гри, пропонуючи свій варіант дій. Коректує можливі 
відхилення від намічених дій. Задача вчителя, упродовж всієї екологічної 
гри, активізувати механізми комунікативної та інтелектуальної рефлексії 
школярів, акцентуючи увагу на способах розв'язання проблемних ситуацій, 
виділяти конструктивні моменти спілкування учнів. Гра дозволяє вчителю 
опосередковано впливати на характер оцінних  суджень, свідомо впливати на 
виховання особистісних якостей. 

Впровадження у практику старших класів особистісно орієнтованих 
технологій екологічного виховання дозволяє закласти основи для 
формування психологічної готовності школярів до нового типу мислення та 



поведінки у навколишньому середовищі, сприяє формуванню їхнього 
світогляду. Особливого значення набувають такі технології екологічного 
виховання, які акцентують увагу школярів на їхній поведінці у природі, на 
самостійній оцінці природних і суспільних явищ, на залученні учнів до 
активної природоохоронної діяльності, яка потребує ініціативи у виконанні 
поставлених завдань, на мотивації до збереження навколишнього природного 
середовища для прийдешніх поколінь. До ефективних методів актуалізації 
особистісної екологічної позиції школярів можна віднести діалог, диспути, 
індивідуальні творчі роботи, ігрове моделювання екологічних ситуацій. 
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