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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ – ОДНА З УМОВ 
СТВОРЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ 

 
Початок ХХІ століття, як і минулого, знаменується надзвичайно ви-

сокими темпами тиску на навколишнє середовище з боку людини. Це ви-
являється у безпрецедентному забрудненні води, повітря, ґрунту, зниженні 
їхньої загальної якості, перманентному скороченні лісів – основних поста-
чальників кисню в атмосферу, вичерпуванням корисних копалин, особливо 
таких, як металеві руди, вугілля, нафта та ін. Екологічно безвідповідальна 
діяльність людини в природі посилює зникнення різноманітних представ-
ників флори і фауни [1]. 

Екологія виконує низку важливих соціальних функцій у житті суспі-
льства. Відповідно до екологічного імперативу кожне суспільство у влас-
тивий для нього спосіб творить свою ойкумену, облаштовує свій життєвий 
простір. До найважливіших соціальних функцій екології належать світо-
глядна, освітньо-виховна, валеологічна, природоохоронна, адаптивна, гно-
сеологічна, інформативна, креативно-мистецька, соціальна [2; 3]. 

У Міжнародній програмі екологічної освіти ЮНЕСКО-ЮНЕП ком-
плексний підхід до вивчення навколишнього середовища і розв’язання 
екологічних проблем визнається за провідний. Цей підхід спрямований на 
розвиток екологічної освіти будь-якої країни, що поділяє ідею інтегрально-
го підходу до розв’язання екологічних проблем та відображається у змісті 
навчально-виховної роботи школи та фахової підготовки вчителя [4]. 

Екологічну освіту ЮНЕСКО розглядає в рамках окремої програми 
як самостійну ланку. Відповідно до цього кожна держава розробляє свою 
національну програму екологічної освіти, яка попри загальнонаукові під-
ходи ґрунтується ще й на традиціях окремих народів, передусім у гумані-
тарній сфері. У багатьох країнах світу питання екологічної освіти та вихо-
вання з сфери дискусій про їх правомірність та місце в загальній системі 
освіти, що тривала протягом передостанніх 10–15 років, змістилися, і не 
без успіхів, у площину практичної реалізації. Прикладом можуть бути такі 
країни, як Канада, Японія, Німеччина, Ізраїль та ін. [5]. 

Окреслюючи коло невирішених питань екологічної освіти, зазнача-
ючи місце екології в освіті, Ф. Вольвач, М. Дрібноход, С. Іващенко наго-
лошують на тому, що екологічна освіта − це система послідовного непере-
рвного формування екологічної культури, що здійснюється в процесі соці-
алізації особистості через навчання, виховання, самоосвіту, а також досвід 
життєдіяльності. Еколого-освітня модель розглядається ними як складова 
Національної концепції переходу України до стійкого розвитку і є не-
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від’ємною складовою гуманітарної освіти. Вона охоплює всі групи насе-
лення та всі рівні освіти, максимально враховує функції екології у суспі-
льному житті, є цілісною загалом, і в методологічному розумінні зокрема, 
ґрунтується на традиціях, звичаях та історичному досвіді українського 
народу. 

Вчені визначають місце екології в освіті такими положеннями: 
1. Екологічна освіта розвиває комунікативні можливості людини че-

рез з’ясування понять, які є необхідним компонентом сучасного комуніка-
тивного мінімуму кожної людини незалежно від її освітнього і соціального 
стану. 

2. Екологічна освіта виконує важливу інформативну функцію, оскі-
льки екологія надає громадянам всебічні дані про взаємозв’язки у природ-
ному середовищі, які становлять матеріальну основу існування людини, 
з’ясовує місце людини в природі, її зв’язки з нею і Всесвітом. 

3. Екологічна освіта і виховання формують особистість учня, моло-
дої людини й громадянина, розвиваючи здебільшого її психоемоційну та 
інтелектуальну сфери, здатність логічно мислити, уміння передбачати нас-
лідки своєї поведінки в природі та суспільстві, формувати ставлення до 
природи як до світу свого буття, усвідомлювати свою долю, як долю своєї 
землі, а долю своєї землі як особисту [3, 26–27]. 

Великий внесок у розвиток ідей екологічної освіти і виховання зро-
били вчені України: А. Волкова, Н. Пустовіт, П. Самойленко, В. Шарко та 
інші. 

Ф. Канак, М. Кисельов підкреслюють, що екологічна освіта формує 
активну громадянську позицію. Людина не може бути байдужою до ото-
чення як природного, так і соціального, в якому вона живе [6]. 

На нашу думку, головною метою екологічного навчання та вихован-
ня майбутніх учителів необхідно вважати формування системи наукових 
екологічних знань; екологічного світогляду, екологічної етики; вмінь і на-
вичок забезпечення екологічного виховання учнів, населення. 

У нашій країні останнім часом застосовується ряд заходів, що сприя-
тимуть підвищенню рівня екологічного навчання і виховання підростаючо-
го покоління. М. Швед, вивчаючи проблеми екологічної освіти в Україні, 
зауважує, що система екологізації навчального процесу у підготовці май-
бутніх учителів повинна розв’язувати такі завдання: 1) з’ясувати мету і за-
гальну логіку процесу екологічної освіти та виховання; 2) скласти цілісну 
науково-обґрунтовану програму екологічної освіти і виховання студентів, 
визначаючи обсяг змісту освіти протягом навчання і за спеціальностями; 
3) розробити шляхи, засоби, методи та організаційні форми екологічної 
освіти, застосовуючи при цьому сучасні інноваційні технології і узгоджу-
ючи з іншими напрямами роботи вищої школи [7, 61]. 

На розширеному засіданні Всеукраїнської науково-методичної ради 
з екологічної освіти та виховання дітей і учнівської молоді, що відбулося 
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24–26 травня 2004 року у м. Києві на базі Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України з питання «Проблеми і перспективи екологічної освіти і вихован-
ня в умовах сьогодення» була визначена програма подальшої роботи з роз-
витку екологічної освіти України: 

− екологізація освітнього процесу в усіх ланках освіти; 
− запровадження комплексного та системного підходу до безперер-

вного екологічного навчання і виховання: дитячий садок-школа-
позашкільний заклад-вищий навчальний заклад; 

− введення екології як базового компоненту у середню 
загальноосвітню школу [8]. 

Враховуючи низький рівень екологічної освіти та обізнаності насе-
лення з питань збереження довкілля для прискорення процесу екологізації 
свідомості громадян необхідно: 

− забезпечити нормативно-правовий, науково-методичний та фі-
нансово-економічний розвиток освітньо-виховних закладів, пріоритетними 
напрямами діяльності яких має стати екологічна освіта дітей та молоді; 

− розробити та затвердити план і здійснити видання навчально-
методичної літератури екологічного змісту для загальноосвітніх та поза-
шкільних навчальних закладів; 

− розробити та впровадити програми екологічного навчання і тема-
тичних тренінгів для вчителів та викладачів різних дисциплін; 

− забезпечити створення та фінансування матеріально-технічної ба-
зи для ведення моніторингу якості води та ґрунтів у загальноосвітніх на-
вчальних закладах та позашкільних навчальних закладах еколого-
натуралістичного напряму; 

− здійснювати всебічну підтримку дитячого та молодіжного приро-
доохоронного руху; 

− забезпечити достатній рівень поінформованості різних верств на-
селення з питань стану довкілля та вирішення екологічних проблем, запо-
чатковуючи у засобах масової інформації відповідні тематичні рубрики 
для дітей, учнівської молоді та різних груп дорослого населення; 

− посилити спільну роботу державних природоохоронних установ, 
навчальних закладів різних типів, наукових установ та громадських еколо-
гічних організацій у здійсненні екологічної освіти різних верств населення, 
розвитку зеленого туризму; 

− започаткувати щорічне проведення Всеукраїнських та регіональ-
них конференцій з проблем екологічної освіти; 

− вивчити та узагальнити досвід кращих викладачів екології з усіх 
ланок освіти України та розробити механізми їх матеріального заохочення; 

− посилити роль культурно-освітніх закладів та природно-
заповідних установ в екологічній освіті територіальних громад регіонів; 
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− забезпечити фінансову підтримку в розробці програм, підручни-
ків та посібників з екологічної освіти для навчальних закладів та родинно-
го виховання; 

− створити мережу середніх спеціальних навчальних закладів при-
родничо-екологічного спрямування; 

− підвищити соціальний статус учителя, забезпечити рівень заробі-
тної плати працівників освітньої сфери не нижче середнього по країні; 

− забезпечити підготовку висококваліфікованих кадрів зі спеціалі-
зації «екологія» в усі сфери життя суспільства [8, 16–17]. 

Неможливо не погодитися з дослідником В. Червонецьким, який 
стверджує, що професійна підготовка вчителів до екологічної освіти вклю-
чає вивчення психолого-педагогічних дисциплін. Проте дисципліни пси-
холого-педагогічного циклу ще мало включаються у еколого-професійну 
підготовку майбутніх учителів. 

Безумовно, активне використання дисциплін психолого-
педагогічного циклу в екологічній освіті в педагогічних навчальних закла-
дах має важливе значення для конструктивного розв’язання завдань підго-
товки вчителя до здійснення навчально-виховної роботи у школі з питань 
довкілля [9]. 

Як вважає Ю. Ніколаєва, «екологічна освіта не може бути традицій-
ним поясненням світу, передачею знань, певної інформації. Її специфіка 
полягає в тому, що в процесі екологічної освіти постають не тільки глоба-
льні екологічні проблеми, але й проблеми регіону, навчального середови-
ща, намічаються можливості і шляхи їх вирішення. А найголовніше – еко-
логічна освіта має бути орієнтованою на те, що населення буде не тільки 
виявляти, досліджувати екологічні проблеми, але і буде виконувати дії, 
спрямовані на їх вирішення» [10, 98]. 

Таким чином, педагогічна діяльність з екологічної освіти і виховання 
розглядається як науково-просвітницька, педагогічна і практична у їх єд-
ності та взаємозв’язку. Разом з тим, вона включає в себе і діяльність. 

Доведено, що проблема екологічної освіти, підвищення рівня профе-
сійної підготовки вчителя до екологічного виховання школярів є пробле-
мою інтернаціональною, однаково актуальною для всіх країн, зацікавлених 
в ефективному вирішенні педагогічних завдань екології людини. 
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