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Сучасні зміни у ставленні як окремої особистості, так і суспільства в 

цілому до природи і її об’єктів, спричинено поступовим формуванням нової 
системи морально-духовних цінностей українського суспільства. Ця система 
у найближчому майбутньому має забезпечити переорієнтацію епіцентрів 
його розвитку у площину „пріоритетів природи”, де людина, як і всі інші 
живі істоти, розглядаються самоцінними і водночас рівноцінними 
складовими біосфери [1]. 

Історико-генетичний аналіз становлення і розвитку вітчизняних 
натуралістичних, філософських, гуманітарних, культорологічних і 
психолого-педагогічних поглядів та ідей на сутність людини і її місце у 
довкіллі, дозволяє констатувати, що їм притаманний високий гуманізм, і 
водночас намагання сприйняти й усвідомити утвір „природа – людина” як 
цілісну систему взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих одні одних 
незаперечних цінностей. Тим самим, такий підхід дозволяє враховувати 
багатовіковий досвід визначення сутності і ролі етноекологічних цінностей у 
вихованні підростаючих поколінь, і разом з тим, прискорити процеси 
формування екологічної культури особистості в сучасних умовах. Саме 
наявність багатогранних архетипів екологічної культури українського 
народу, дає підстави стверджувати, що її основою є методологічні 
парадигми, пов’язані з еволюціоністськими традиціями розгляду 
досліджуваної проблеми, оскільки вони дозволяють розкрити в історико-
генетичному і морфологічному аспекті імператив буття, та є підґрунтям 
сучасного уявлення про місце і роль людини у довкіллі [2]. Саме останнє, 
знайшло своє відображення у сучасній вітчизняній і зарубіжній, 
філософській та психолого-педагогічній літературі, аналіз якої свідчить, що у 
досягненні мети екологічної освіти учнів у позашкільних навчальних 
закладах переважають тенденції до застосування активних засобів та 
практичних форм екологічної освіти, які спрямовуються на формування 
наукового світогляду, розвиток мислення та ціннісної сфери особистості 
стосовно довкілля, набуття навичок і вмінь та соціального досвіду з творчого 
розв’язання проблем навколишнього середовища, формування індивідуальної 
та колективної відповідальності за його стан. 

Враховуючи означене вище, ми можемо констатувати, що сутність мети 
екологічної освіти учнів у позашкільних навчальних закладах полягає у 
забезпеченні умов для ефективного оволодіння учнями глибокими знаннями 
про навколишнє середовище (соціальне і природне), формуванні їхньої  
ціннісної сфери, набутті умінь творчо застосовувати здобуті знання на 
практиці у процесі вирішення місцевих екологічних проблем. Саме розвиток 
творчих рис та формування творчої спрямованості особистості дозволяє 
учням усвідомити, а в подальшому, передбачивши можливі наслідки власної 



поведінки у довкіллі, творчо підійти до організації власної діяльності з його 
охорони. За такого розуміння проблеми зміст екологічної освіти учнів у 
позашкільних навчальних закладах розглядається нами як 
багатокомпонентна структура, складниками якої є інтелектуальний, 
емоційно-ціннісний та діяльнісно-практичний компоненти, а за своєю 
сутністю був ієрархічно упорядкований у певну систему: від пізнання законів 
і закономірностей функціонування невеликих біоценозів (біоценозний 
рівень) до більш складних екосистем, які функціонують на певних ділянках 
земної поверхні (біогеоценозний рівень), і як результат усвідомлення 
структури, функціонування та енергетики біосфери, включаючи місце 
планети Земля у космічному просторі і його вплив на біосферу планети 
(біосферний рівень). 

За вихідні положення у структуруванні і побудові змісту екологічної 
освіти нами покладено насамперед його міжпредметну координацію і 
інтеграцію як на суто дисциплінарному, так і міждисциплінарному рівнях 
організації профільного навчання, що створює ефективні умови для 
усвідомлення учнями себе і людства в цілому частиною, певною складовою 
біосфери, розуміння універсальної цінності природи і як результат на 
визначення можливих шляхів у подоланні негативного антропогенного 
впливу на довкілля. А, враховуючи специфіку навчально-виховного процесу 
позашкільного навчального закладу (його багатоукладність та варіативність), 
добровільність, доступність, широку демократизацію, безперевність у 
часовому вимірі і географічних межах здійснення, наступність, інтеграцію та 
обов’язкову практичну спрямованість), зміст екологічної освіти учнів у 
позашкільних навчальних закладах реалізується у логічній єдності, 
наступності і неперервності дидактичних та специфічних принципів 
екологічної освіти у межах як загальновизнаних (заняття гуртка, лекція, 
практична чи лабораторна робота, семінар, екскурсія тощо), так і 
удосконалених чи розроблених активних (екологічна стежина, шкільний 
мікрозаказник, „Програма охорони прісних водойм України”, моніторинг 
екологічного стану своєї місцевості, екологічний табір-експедиція) 
організаційно-педагогічних форм. 

За такого підходу зміст екологічної освіти забезпечує: 
– усвідомлення особистістю природи в цілому, так і окремих її об’єктів 

як самоцінних і незамінних для власного інтелектуального і духовного 
розвитку; 

– усвідомлення особистістю сутності екологічних проблем своєї 
місцевості та особистої причетності до їх розв’язання; 

– формування переконаності у необхідності творчого підходу до 
організації будь-яких екологічно доцільних дій у довкіллі; 

– умови, за яких відбувається постійне зростання потенціалу творчої 
діяльності особистості, спрямованої на вивчення та охорону природи; 

– виховання у дітей та учнівської молоді здатності до творчого 
спілкування [3]. 



Отже, процес оволодіння учнями екологічними знаннями, уміннями і 
навичками у навчально-виховному процесі позашкільного навчального 
закладу за своєю сутністю є творчим процесом, який безпосередньо 
пов’язаний з інтелектуальним, духовним та фізичним розвитком особистості, 
її самовираженням та самоствердженням у соціокультурному середовищі. 
Відповідно він має свої рівні реалізації, а саме: феноменологічний рівень, – 
який передбачає ознайомлення учнів зі змістом навчально-пізнавальної і 
дослідницької діяльності, наявним описовим матеріалом та відомими 
фактами з проблеми дослідження (шкільними підручниками, довідниками, 
статистичними матеріалами), однак з обмеженим використанням мови науки. 
Цей рівень має пропедевтичне спрямування характерне для початкового 
етапу включення учнів у творче вирішення екологічних проблем 
найближчого довкілля; аналітико-синтетичний рівень, – який передбачає 
широке застосування мови науки з обов’язковим елементарним поясненням 
здобутих фактів та визначених взаємозв’язків і їх наслідків для ефективного 
функціонування екосистем, що вивчаються. Цей рівень є базовим для 
формування у школярів наукової картини світу і розвитку творчих здібностей 
та творчої самостійності у вирішенні проблем найближчого довкілля; 
прогностичний рівень – найвищий рівень розвитку творчих здібностей, 
дослідницьких умінь і практичних навичок особистості з охорони природи. 
Характерною ознакою цього рівня є навчальні і науково важливі системні 
дослідження школярами природних об’єктів і явищ, що передбачають 
створення (під керівництвом педагога чи самостійно) прогностичних моделей 
явищ та процесів. 

У сукупності ефективність формування у школярів ціннісного ставлення 
до природи як етапу розвитку творчої особистості у навчально-виховному 
процесі позашкільних навчальних закладів, залежить від напрямів реалізації 
змісту екологічної освіти. Перший з них передбачає алгоритм розгляду 
цілісної системи чи цілісного системного еколого-соціального утвору 
(кризової екологічної ситуації, генези популяційних процесів на певній 
території, що вивчається), який здійснюється учнями від загального до 
часткового, тобто від аналізу цілісної системи до аналізу її структурних 
компонентів. 

Другий напрям полягає у розгляді та вивченні школярами у процесі 
навчально-пізнавальної і дослідницької діяльності та конкретної 
природоохоронної роботи складників системи, її частин та поєднання на 
етапах узагальнення здобутих знань про них у певний цілісний системний 
утвір. І як підтверджує аналіз експериментальних даних, саме другий напрям 
є найбільш ефективним у позашкільних навчальних закладах за умови 
реалізації змісту екологічної освіти учнів засобами навчально-пізнавальної і 
дослідницької діяльності та у процесі залучення їх до конкретної 
природоохоронної роботи. Оскільки саме він відповідає принципам 
екологічної освіти, формуванню суспільне –- громадського досвіду 
особистості, тенденціям її інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, 



набуттю специфічно творчих навчальних і практичних умінь та навичок з 
вивчення і охорони довкілля. 

Саме завдяки зміні парадигми екологічної освіти учнів цього віку у 
позашкільних навчальних закладах з традиційної, де провідними є завдання 
формування насамперед "знань, умінь і навичок", на її гуманістичну 
(культурологічну) модель. Де центром навчально-виховного процесу є 
дитина зі своїми інтересами, потребами, бажаннями і мотивами щодо 
вивчення й охорони окремих об’єктів природи чи найближчого довкілля в 
цілому, а весь навчально-виховний процес був насичений такими активними 
організаційно-педагогічними формами та методиками, які б дозволяли дитині 
у творчій і головне, комфортній атмосфері реалізувати свій внутрішній 
потенціал [4]. 

За такого підходу екологічна культура, як необхідний елемент 
соціалізації особистості і одночасно як найважливіша з характеристик 
суб’єкта діяльності, розвивається в єдності з відтворювальним процесом 
людського пізнання довкілля через форми і методи здійснення екологічної 
освіти дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах у всій його 
історичній конкретності. А за умови переходу від простого сприйняття та 
споглядання особистістю навколишньої дійсності, від простого її відтворення 
до евристичного та творчого осмислення проблем довкілля та свого власного 
„Я” і його місця у навколишньому середовищі, відбувається стійкий процес 
самопізнання і самоутвердження особистості, як одного з етапів розвитку її 
творчих рис характеру та самосвідомості [5]. 

Таким чином, запровадження означених вище концептуальних підходів 
до організації екологічної освіти учнів у позашкільному навчальному закладі 
значно розширює і поглиблює зміст колективної й індивідуальної навчально-
пізнавальної дослідницької діяльності та конкретної природоохоронної 
роботи, що сприяє удосконаленню ефективності самоуправління у колективі, 
зменшенню кількості підлітків з невираженою творчою індивідуальністю та 
адекватному зростанню кількості школярів з високим ступенем 
інтелектуального розвитку, стійкими переконаннями та сформованою 
екологічною культурою. 
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