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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 

СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 

 

До глобальних пріоритетів, що мають доленосне значення для 

майбутнього людської цивілізації можна віднести суспільство, людину і 

природу у їхньому взаємозв’язку і взаємозалежності. Сьогодні, незаперечним 

є факт існування реальної небезпеки руйнування біосфери в результаті 

наростаючої технологічної діяльності людини. Екологічна криза викликана 

діяльністю розуму. Припинити руйнуючу дію розуму, можливо тільки за 

допомогою самого розуму. 

Усе свідчить про необхідність невідкладних дій у розв’язанні проблеми 

виживання людства, що вимагає не тільки кардинальних змін у галузі 

цільових настанов розвитку науки, технології, державної і регіональної 

політики, але і вироблення нових принципів етичної поведінки людей – 

нового світогляду. 

При характеристиці світогляду у філософській, психологічній, 

екологічній енциклопедіях його зміст розглядається як «узагальнена система 

поглядів людини на світ в цілому, на місце окремих явищ в світі і на своє 

власне місце в ньому». Його стрижневими категоріями є поняття 

«навколишнє середовище, природа, світ, людина і суспільство». У різні 

історичні епохи і в різних соціальних умовах ці категорії наповнювалися 

неоднаковим змістом і цим зумовлювали відмінну соціальну орієнтацію 

індивідів у суспільному і особистому житті. 

Генетично нами виділено чотири етапи процесу становлення 

екологічного світогляду, які репрезентують його філогенез та еволюцію 

залежно від соціально-економічних умов, рівня розвитку науки, поглядів на 

взаємодію людини і природи (див. рис.1).  
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Рис. 1. Філогенез екологічного світогляду 

 

Перший етап – міфологічний, відображений в міфах періоду 

первіснообщинного ладу і виступає первинною світоглядною формою; 

другий – охоплює Античний час та Середньовіччя і характеризується 

науково-пізнавальним ставленням людини до природи та зародженням 

натуралістичної форми світогляду. Третій етап включає епоху Відродження й 

Новий час і пов’язаний із розвитком механістичної картини природи та 

системного «вижимання ресурсів». Світогляд цього періоду має 

антропоцентричний характер. Четвертий етап починається з 60-х років ХХ 

століття і відзначається загальним загостренням взаємовідносин між 

людиною, суспільством і природою, розвитком екології як самостійної галузі 

та формуванням концепції ноосфери, теорії глобальних проблем та 

імперативу сучасності. 

Історичне висвітлення передумов формування екологічного світогляду 

показало існування двох точок зору на взаємодію людини і природи: 

антропоцентричну і природовідповідну. Ми можемо констатувати, що тільки 

природовідповідна світоглядна концепція здатна дати відповіді на складні 

питання взаємодії людини і природи та шляхи вирішення назрілих 

екологічних проблем в творчому осягненні всієї духовної спадщини людства, 

в глибинному синтезі всіх форм суспільної свідомості, індивідуальної 

самосвідомості.  

Отже, прогресивна зміна світоглядних підходів до проблеми взаємодії 

людини і природи від минулого через сучасне до майбутнього створила 

якісно нове підґрунтя для формування екологічного світогляду. 

Нині в науці ще немає однозначної думки про доцільність розробки 

особливого «екологічного світогляду». Адже науковий світогляд, що виражає 

ставлення людини до світу, характеризує діалектичний зв’язок людини і 

природи. Але ми дотримуємося думки, що попри всю неоднозначність 

підходів, правомірним є виділення екологічного світогляду, оскільки не 

кожна людина прилучена до екології і, відповідно, не кожна людина 

виходить на її рівень у своїх світоглядних орієнтуваннях, не кожен може 

усвідомити себе частиною природи і пропонуємо його визначення у такій 

редакції: екологічний світогляд це – сплав різних компонентів: узагальненої 

системи принципів, поглядів, екологічних знань, цінностей, духовності, 

переконань, практичних настанов, що визначають розуміння цілісності і 

єдності природного і соціального буття, місця в ньому людини разом із 

життєвими позиціями, програмами та іншими складовими поведінки, які в 

комплексі формують екологічно орієнтовану життєву позицію, спонукають 



до активної природоохоронної діяльності. 

У нашому дослідженні ми виділяємо шість структурних компонентів 

екологічного світогляду особистості, які зображено схематично на рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Структурні компоненти екологічного світогляду особистості 

 

Це пізнання, мислення, свідомість, самосвідомість, переконання, 

активність, кожен з яких має певні складові, які характеризуються 

варіативністю їхнього поєднання. 

Екологічний світогляд людини змінюється з розвитком людського 

суспільства, екологічної ситуації, а його формування залежить від 

екологічного виховання та освіти упродовж усього життя людини (див. 

рис. 3).  
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Рис. 3. Онтогенез екологічного світогляду особистості 

 

Цей процес ускладнюється з віком і являє собою структурно 

організовану динамічну систему унаслідок послідовного удосконалення 

наявних структур, у яких генетично пізніші структури утворюються з більш 

ранніх і включають їх у себе в зміненому вигляді. 

На схемі рисунку показано онтогенез формування світогляду від 

початкового етапу, який набувається в сім’ї, через дошкільне виховання, 

навчально-виховний процес в ЗОШ, де відбувається формування 

екологічного мислення, свідомості, основ екологічного світогляду. Кінцевим 

етапом формування екологічного світогляду у майбутніх учителів є вищий 

навчальний заклад. 

У даному контексті нами виявлені, поряд з особистісними, фахові та 

професійні компоненти у структурі екологічного світогляду майбутніх 

учителів (див. рис. 4). 

Ми чітко виокремлюємо фахові компоненти: екологічна грамотність, 

відповідальність, етика, компетентність, активна екологічна позиція та ін. 

У даному контексті нами виявлені професійні компоненти екологічного 

світогляду майбутніх учителів (див. рис. 5). Це філософський, мотиваційний, 

когнітивний, креативний, рефлексивний, валеологічний і технологічний, які 

взаємообумовлені і пов’язані між собою. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Фахові якості у структурі екологічного світогляду майбутніх учителів 

 

Проведені дослідження структури екологічного світогляду показали, 

що вона об’єднує три загальних групи: особистісну, професійну та фахову, 

кожна з яких має свої компоненти, котрі репрезентують їхню сутність. На 

основі даної класифікації та критеріїв їхньої характеристики нами 

обґрунтовано показники сформованості екологічного світогляду у 

майбутнього вчителя: антропоцентричний, ситуативний, екоцентричний. Ці 

позиції взято за основу у експериментальних дослідженнях. Відповідно 

визначено чотири критерії за кожною позицією: високий, достатній, 

середній, низький. 

У процесі констатуючого експерименту нами встановлено низький 

рівень сформованості у студентів різних факультетів кожного із означених 

компонентів, визначені його причини, які характеризуються слабкою 

шкільною підготовкою з екологічної освіти; одночасним формуванням 

світоглядної зрілості студентів та їхнім науковим і життєвим дозріванням; 

існуючою диспропорцією між теоретичною і практичною підготовкою, що не 

дає можливості студентам оцінити значення екологічної проблематики у 

педагогічній діяльності; відсутністю єдиної концептуальної схеми підготовки 

вчителів-екологів.  

 

 
 

ЕКОЛОГІЧНИЙ 

СВІТОГЛЯД 

Універсальний спосіб 

духовного освоєння 

дійсності 

Здатність до 

проведення 

природоохоронних 

акцій, заходів 

Уміння 

модифікувати 

екологічну діяльність 

 

Екологічна  

грамотність 

 

Активна екологічна 

позиція 

Здатність до 

моделювання і 

прогнозування 

наслідків екологічної 

ситуації 

Уміння здійснювати 

екологічний 

моніторинг 

 

Екологічна 

відповідальність 

 

Творчість у виборі 

екологічно 

доцільних рішень 

Здатність 

обґрунтовувати свої 

вчинки в природі, 

мотивувати 

екологічну діяльність 

Уміння передбачати 

результати 

екологічної 

діяльності 

 

Екологічна  

компетентність 

 

Екологічна етика 

Уміння діяти у 

нестандартних 

екологічних 

ситуаціях 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Професійні компоненти у структурі екологічного світогляду  

майбутнього вчителя 

 

Проаналізовані реальні труднощі студентів у вивченні ними 

екологічних проблем, матеріал підручників з екології для вищих навчальних 

закладів та загальноосвітніх шкіл, дали нам можливість зробили висновок, 

що існує декілька причин, які обумовлюють недоліки в їхніх світоглядних 

переконаннях: 

1) у підручниках з екології недостатньо інформації для цілісного 

розкриття певних видів знань з екологічних проблем. Більшість педагогів 

дотримуються структури викладу матеріалу підручника з усіма 

притаманними йому недоліками; 

2) автори не чітко знайомі з методологічними засадами, які входять до 

процесуального блоку навчального предмета; 

3) традиційні курси основ екології не відображають в повній мірі 

систему відповідної науки. У цих курсах обсяг матеріалу, розподілено 

нерівномірно, а зв’язки між розділами або неоднакові за обсягом і 

спрямованістю або ж майже не прослідковуються.  

Вирішити проблеми пов’язані з недоліками навчально-виховного 

процесу пропонуємо за рахунок посилення процесуальної, діяльнісної і 

практичної складових змісту екологічних дисциплін, технологічних аспектів 
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організації природоохоронної діяльності, поєднання у навчально-виховному 

процесі з екології традиційної і інноваційної методики формування 

екологічного світогляду майбутніх учителів.  

Для встановлення різниці між вихідними та набутими показниками 

сформованості екологічного світогляду було розроблено методику 

проведення експериментального дослідження.  

За рівень вихідної позиції екологічного світогляду прийняті знання та 

рівень його сформованості у студентів першого курсу. Анкетування 

проводилося до читання основного курсу «Основи екології» на природничо-

географічному, фізико-математичному, історичному, філологічному та 

педагогічному факультетах Уманського, Кіровоградського, Вінницького 

педагогічних університетів, Черкаського, Волинського національних 

університетів. 

На основі проведених розрахунків здійснено узагальнення основних 

параметрів статистичного розподілу за світоглядними позиціями (див. 

табл.1). 

 

Таблиця 1 

Основні параметри статистичного розподілу світоглядної позиції 
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геогра-

фічний 

А 3,45 3,3 0,35 0,41 0,59 0,64 0,13 0,14 
3,45± 

0,13 

3,3± 

0,14 

С 1,3 1,1 0,41 0,09 0,64 0,3 0,14 0,07 
1,3± 

0,14 

1,1± 

0,07 

Е 1,2 1,25 0,26 0,39 0,51 0,62 0,11 0,14 
1,2± 

0,11 

1,25± 

0,14 

Фізико-

матема-

тичний 

А 4,05 3,95 0,45 0,77 0,67 0,69 0,15 0,15 
4,05± 

0,15 

3,95± 

0,15 

С 1,2 1,15 0,26 0,23 0,51 0,48 0,11 0,11 
1,2± 

0,11 

1,15± 

0,11 

Е 1,15 1,1 0,23 0,09 0,48 0,3 0,11 0,07 
1,15± 

0,11 

1,1± 

0,07 

Історич-

ний 

А 4,0 3,9 0,4 0,88 0,63 0,94 0,14 0,21 
4,0± 

0,14 

3,9± 

0,21 

С 1,2 1,1 0,26 0,09 0,51 0,3 0,11 0,07 
1,2± 

0,11 

1,1± 

0,007 

Е 1,1 1,25 0,09 0,29 0,3 0,54 0,07 0,12 
1,1± 

0,07 

1,25± 

0,12 

Філоло-

гічний 

А 3,55 3,85 0,85 0,53 0,92 0,73 0,21 0,16 
3,55± 

0,21 

3,85± 

0,16 

С 1,2 1,15 0,26 0,23 0,51 0,48 0,11 0,11 1,2± 1,15± 



0,11 0,11 

Е 1,05 1,15 0,05 0,23 0,22 0,48 0,05 0,11 
1,05± 

0,05 

1,15± 

0,11 

Педаго-

гічний 

А 3,9 4,2 0,47 0,36 0,69 0,6 0,15 0,13 
3,9± 

0,15 

4,2± 

0,13 

С 1,1 1,15 0,09 0,13 0,3 0,36 0,07 0,08 
1,1± 

0,07 

1,15± 

0,08 

Е 1,25 1,1 0,29 0,09 0,54 0,3 0,12 0,07 
1,25± 

0,12 

1,1± 

0,07 

Середнє 

А 3,79 3,84 0,5 0,59 0,7 0,72 0,16 0,16 
3,79± 

0,16 

3,84± 

0,16 

С 1,2 1,13 0,26 0,15 0,49 0,38 0,11 0,09 
1,2± 

0,11 

1,13± 

0,09 

Е 
1,15 1,17 0,18 0,22 0,41 0,45 0,09 0,1 1,15± 

0,09 

1,17± 

0,1 

 

Аналіз даних таблиці 1 дає реальну картину узагальнених показників 

світоглядної позиції для обох груп, при чому світоглядна позиція 

антропоцентричного рівня значно перевищує екоцентричний і ситуативний.  

Середній узагальнений рівень антропоцентричної світоглядної позиції 

студентів по нульовому зрізу констатуючого етапу експерименту складає для 

експериментальної групи 3,79±0,16; в таблиці відповідно відображено 

показник ситуативної і екоцентричної позиції. Графічно результати 

констатуючого експерименту показано на рис. 6. 

 

Рис. 6. Вихідний рівень екологічного світогляду студентів на етапі  

констатуючого експерименту (0 зріз) 

 
Е – експериментальна група; К – контрольна група; І – природничо-географічний 

факультет; ІІ – фізико-математичний факультет; ІІІ – історичний факультет; ІV – 

філологічний факультет; V – педагогічний факультет. 
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Подібність стовпчиків діаграми підтверджує відсутність істотної 

відмінності узагальнених оцінок світоглядних позицій між факультетами. 

Низька екоцентрична світоглядна позиція студентів усіх факультетів 

пояснюється також відсутністю методики викладання екології як дисципліни 

(у переважній більшості вузів вона читається як спецкурс). Запозичені в 

біології методичні аспекти, розраховані на традиційне вивчення екологічних 

проблем, що відображається і на читанні дисципліни «Основи екології» на 

інших факультетах.  

Анкетне опитування студентів різних факультетів, і в першу чергу 

природничо-географічного, показало, що однією із основних причин низької 

екоцентричної позиції екологічного світогляду є незнання методичних 

питань у вирішенні екологічних проблем.  

На їхню думку, розширення і впровадження різноманітних форм 

еколого-природоохоронної діяльності та застосування активних методів 

навчання могло б стати однією з основних умов ціленаправленого 

формування екоцентричної світоглядної позиції. 

Виходячи з масиву проаналізованої інформації, пропозицій студентів 

та результатів констатуючого етапу експерименту ми припустили у 

відповідності з гіпотезою дослідження, що ефективність формування 

екологічного світогляду студентів досліджуваних факультетів педагогічних 

університетів буде досягнута за допомогою вдосконалення методики 

вивчення дисципліни «Основи екології» із внесеними змінами відповідно до 

розроблених напрямів, специфічних для різних факультетів за рахунок 

основних компонентів навчально-виховного процесу: змісту, форм, методів, 

засобів, їхнього поєднання та застосування інноваційних технологій. У 

відповідності з цим, нами розроблено методичний комплект, основу якого 

складає зміст навчальної дисципліни «Методика навчання екології» (рис. 7).  

Комплексна організація діяльності студентів експериментальної групи 

полягала в поєднанні традиційної навчально-пізнавальної, навчально-

практичної, самостійної роботи із інноваційною розробленою нами 

методикою, до якої входило: проблемний, проектний, програмований методи 

навчання під час усіх форм його організації; організація дослідницької 

діяльності під час лабораторно-практичних занять, самостійної та 

індивідуальної роботи; дискусійний метод проведення семінарських занять, 

застосування навчально-рольових ігор та використання кейс-методу; 

проведення природоохоронної роботи: в процесі організації і створення 

мікрозаказників, при аналізі конкретних надзвичайних ситуацій, у 

застосуванні екологічного моніторингу в навчальному процесі, проведенні 

конкурсів на природоохоронну тематику.  

Робота в експериментальній групі, крім традиційної бази екологічної 

освіти, до якої належить природа, агробіостанція, еколого-натуралістичний 

центр проводилася і за допомогою інших структурних підрозділів: 

навчально-наукового комплексу, екологічної лабораторії, шкіл-лабораторій 

екологічного спрямування, приміщення і території навчальних закладів. 

Під час експерименту студенти експериментальної групи брали участь у 



екологічних експедиціях, походах та екскурсіях за розробленими ними 

екологічними стежинами. 

 



 

Рис. 7. Структура навчально-виховного процесу з екології 
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Відповідно проводився контроль за засвоєнням знань з поглибленою 
навчаючою функцією.  

Проведене анкетне опитування студентів всіх факультетів як 
експериментальної, так і контрольної груп здійснювалося за методикою, 
аналогічною до тієї, що використовувалася під час констатуючого етапу. Це 
дозволило зіставити рівні показників сформованості екологічного світогляду 
до і після застосування запропонованої нами методики, які показані в табл. 2.  

 

Таблиця 2 

Порівняльна ефективність експериментального чинника  
 

Факультет 
Світо-
глядна 
позиція Г

р
у
п

а 
Рівні світоглядної позиції 

До експерименту Після експерименту При-
ріст, 

% 

Середньо-

арифметичне Х  
в % 

Середньо-

арифметичне Х  
в % 

Природничо-
географічний 

А 
е 3,45 69 1,6 32 37 

к 3,3 66 2,9 58 8 

С 
е 1,3 26 2,7 54 28 

к 1,14 22 1,65 33 11 

Е 
е 1,2 24 3,35 67 43 

к 1,25 25 2,15 43 18 

Фізико-
математичний 

А 
е 4,05 81 2,35 47 34 

к 3,95 79 3,1 62 17 

С 
е 1,2 24 3,15 63 39 

к 1,15 23 2,3 46 23 

Е 
е 1,15 23 2,7 54 31 

к 1,1 22 1,5 30 8 

Історичний 

А 
е 4,0 80 2,1 42 38 

к 3,9 78 3,0 60 18 

С 
е 1,2 24 2,85 57 33 

к 1,1 22 1,7 34 12 

Е 
е 1,1 22 2,5 50 28 

к 1,25 25 1,65 33 8 

Філологічний 

А 
е 3,55 71 1,8 36 35 

к 3,85 77 2,85 57 20 

С 
е 1,2 24 2,8 56 32 

к 1,15 23 1,7 34 11 

Е 
е 1,05 21 2,6 52 31 

к 1,15 23 1,55 31 8 

Педагогічний 

А 
е 3,9 78 2,4 48 30 

к 4,2 84 3,15 63 21 

С 
е 1,1 22 3,2 64 42 

к 1,15 23 1,85 37 14 

Е 
е 1,25 25 2,85 57 32 

к 1,1 22 1,7 34 12 

Середнє 

А 
е     34,8 

к     16,8 

С 
е     34,8 

к     14,2 

Е 
е     33,0 

к     10,8 



З таблиці порівняльного аналізу результатів констатуючого та 

формуючого етапів експерименту видно, що до його початку узагальнені 

показники рівнів екологічного світогляду контрольної і експериментальної 

груп практично були майже однакові. 

У результаті експериментального чинника, екоцентрична світоглядна 

позиція студентів усіх факультетів наблизилася до достатнього рівня 

екологічного світогляду, в контрольній групі – середнього. 

Результати експерименту вказують на ефективність всієї розробленої 

дидактичної системи. На всіх факультетах можливе формування 

екологічного світогляду і в інших формах: виховній, позааудиторній, але це 

має епізодичний характер і дає незначний приріст світоглядної позиції, який 

не має суттєвого значення і тому розглядається побіжно у нашому 

дослідженні. У дослідженні задекларованої проблеми увага концентрувалася 

на природничо-географічному факультеті, де впроваджувалася у навчальний 

процес з екології дисципліна «Методика навчання екології» в 

експериментальній групі за авторською програмою, підручником та 

запропонованими додатковими авторськими посібниками.  

Усі обрахунки проведені аналогічно до 0-зрізу. Для побудови 

графічного закону динаміку зміни основного статистичного параметру Х  

зведено їх в табл. 3. 

 

Таблиця 3 

Динаміка приросту рівнів світоглядної позиції  

середньоарифметичного Х  

 

Світоглядна 

позиція 
Група 

Зрізи 

0 
До читання 

«Основи 

екології» 
 

І 
Після 

читання 

«Основи 

екології» 

 

ІІ 
Після 

читання 

«Методика 

навчання 

екології» 

ІІІ 
Після 

проведення 

поза 

аудиторних 

форм 

ІV 
Після 

педагогічної 

практики 

бал % бал % бал % бал % бал % 

А 
е 3,45 69 1,6 32 1,3 26 1,15 23 1,0 20 

к 3,3 66 2,9 58 2,85 57 2,55 51 2,35 47 

С 
е 1,3 26 2,7 54 3,2 64 3,75 75 4,35 87 

к 1,1 22 1,65 33 1,65 33 1,8 36 2,45 49 

Е 
е 1,2 24 3,35 67 4,0 80 4,35 88 4,65 93 

к 1,25 25 2,15 43 2,15 43 2,35 47 2,75 55 

 

На основі даних таблиці 3 побудовано графік зміни 

середньоарифметичного за результатами контрольних, проміжних та 

формуючих зрізів (0, І, ІІ, ІІІ, ІV) і показано їх у відсотках на рис. 8. 



 
Рис. 8. Динаміка зміни рівнів світоглядної позиції майбутніх учителів 

 
0 – нульовий зріз (вихідний рівень екологічного світогляду); І – показники рівнів 

екологічного світогляду після вивчення дисципліни «Основи екології»; ІІ – показники 

рівнів екологічного світогляду після вивчення курсу «Методика навчання екології»; IІІ – 

показники рівнів екологічного світогляду після впровадження позааудиторних форм 

роботи (польова практика, екскурсії, експедиції, походи, стежини); ІV – показники рівнів 

екологічного світогляду після проходження педагогічної практики 

 

На основі порівняльного аналізу графіків рис. 8 випливає, що до 

початку експерименту світоглядні позиції студентів експериментальної і 

контрольної груп відрізнялися в межах похибки, але вже на першому етапі 

формуючого експерименту чітко видно різницю у рівнях світоглядної позиції 

студентів обох груп. Якщо світоглядна позиція студентів контрольної групи 

змінилася із незначним відхиленням, то світоглядна позиція 

експериментальної групи значно випереджає динаміку росту контрольної.  

Як видно з графіка, в результаті впровадження експериментальної 

методики 87 % студентів експериментальної групи за ситуативною позицією 

(Се) та 93 % за екоцентричною (Ее) наблизилися до високого рівня 

екологічного світогляду, в контрольній групі він склав відповідно 49 % та 

55 %, що відповідає достатньому рівню. Примітним є зменшення 

антропоцентричної позиції екологічного світогляду до 20 % в 

експериментальній групі (низький рівень) і до 47 % в контрольній групі 

(середній рівень), що також є значним внеском у зростання загального рівня 
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екологічного світогляду. 

Отже, проведений нами формуючий експеримент показав позитивний 

результат у формуванні екологічного світогляду майбутніх учителів із 

зміною антропоцентричної світоглядної позиції на екоцентричну, що 

випливає із результатів статистичної обробки.  

Узагальнюючи результати дослідження, можна констатувати, що 

формування екологічного світогляду майбутнього вчителя можливе завдяки 

впровадженню ефективного поєднання у навчально-виховному процесі з 

екології традиційної та інноваційної організаційно-методичної системи, яка 

включає зміст, методи, форми та засоби її реалізації. 

 

 


