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ПЕДАГОГІКА. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА 
 
 

Галина ТАРАСЕНКО, Олександр МУДРАК, 
Галина МУДРАК, Богдан НЕСТЕРОВИЧ 

(Вінниця, Україна) 
 

ЕКОЛОГІЗМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО СВІТОГЛЯДНОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДИХ ПОКОЛІНЬ 

 

Світоглядне виховання особистості передбачає обов’язкове формування глибоко усвідомлених, 
морально детермінованих ціннісних установок на взаємодію з навколишнім світом. Адже ні заборони, 
ні покарання, по суті, не можуть зупинити варварський вчинок. Табуювання поведінки лише посилює 
дисонанс у стосунках з природним і соціальним середовищем. Тому правильне екологічне виховання 
сучасної дитини набуває  сьогодні неабиякої ваги – особливо в контексті надзвичайного загострення 
глобальних проблем людства. Сучасним дітям випаде на долю важка місія – рятувати планету від 
остаточної руйнації внаслідок хижацького ставлення попередніх поколінь до природних ресурсів. Крім 
того, у часи техногенних рішень їм належить зберегти високу духовність і культуру як найважливішу 
ознаку існування  людського   роду.   Тому   світогляд   як   сукупність   переконань,   оцінок,   поглядів 
та принципів визначає не лише вектор сприймання екологічної ситуації, але й спрямовує вектор 
екологічно доцільної поведінки в природі. Світогляд молодих поколінь зумовлений не лише 

особливостями суспільного буття, але й є результатом взаємодії освіти і культури [2]. 
Не можна погодитись також з думкою деяких дослідників про те, що мета екологічної освіти й 

виховання полягає у формуванні системи наукових знань, що забезпечують відповідальне ставлення 
до природи (І. Звєрєв). Однієї системи наукових знань для реалізації цієї мети замало. Екологічне 
виховання детермінується не лише знаннями, але й системою цінностей, які визначають поведінку і 
спосіб життя у природі. 

Ми поділяємо думку дослідників  (В. Борейка,  О. Брудного,  С. Глазачева,  Д. Кавтарадзе, М. 
Корміна, В. Крисаченка, Б. Мєднікова та ін.) про те, що екологічне виховання варто тлумачити як 
керування становленням або зміною ціннісних орієнтацій людини. Це процес залучення до створеної 
суспільством духовної культури, який допомагає усвідомити себе частиною природної цілісності і 
виробити внутрішню екологічну міру діяльності по перетворенню навколишнього середовища. Метою 
екологічного виховання є опанування тих цінностей, які містяться в суспільній віковій мудрості людства 
– це ставлення до Землі як до неповторного феномена у Всесвіті. 

Таке розуміння мети екологічного виховання вимагає відповідної організації пізнання природи. 
Це, насамперед, безпосереднє чуттєве та смислове сприймання живої картини природи, яка має 
цілісний характер. Недарма світова педагогіка сучасного рівня наполягає на необхідності врахування 
емоційних аспектів розвитку ставлення до природи. 

Велика  когорта  сучасних  дослідників  (С. Гончаренко,  В. Готт,  C. Дерябо,  О. Дорошко,   Б. 
Йоганзен,  М. Кисельов,  В. Крисаченко,  Н. Лисенко,   Л. Пєчко,   О. Плахотник,   Г. Пустовіт, А. 
Сидельковський, С. Совгіра, Г. Філіпчук, Ю. Швалб та ін.) послідовно вивчають філософські підвалини 
та психолого-педагогічні особливості формування екологічного світогляду молодих поколінь. Настав 
час серйозно і вдумливо підійти до організації освітнього процесу, аби він став надійним фактором 
формування у школярів правильних світоглядних настанов на взаємодію з природою. Освіта і культура 
повинні злитись воєдино в контексті спільних завдань розв’язання еколого-виховних проблем 
суспільства. Нова ж модель учителя, здатного ефективно розв’язувати завдання світоглядного 
виховання, передбачає розвиненість гуманістично спрямованої системи ціннісних орієнтацій, що 
забезпечують успішну аксіологічну діяльність і формування світоглядних позицій; наявність чіткої 
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системи індивідуальних норм поведінки та індивідуальних методів педагогічної діяльності; 
сформованість соціальних почуттів, які обумовлюють емоціональну активність і визначають 
особистісний зміст діяльності [3]. 

Українські науковці (Н. Бібік, О. Біда, С. Гончаренко, Ю. Мальованний та ін.) наголошують на 
тому, що невпинно змінюється роль наук, і процес пізнання природи вже не можна вважати актом суто 
раціональним. Дослідники резонно зауважують, що вперше постає питання про ціну знання, яка має 
бути не настільки високою, щоб зруйнувати рід людський. У цьому сенсі відбувається зближення 
гуманітарних і природничих наук, структур формальної і неформальної освіти [1]. 

Ця теза набуває стратегічного значення в контексті глобально орієнтованої освіти. Глобалізація 
всіх процесів та сфер суспільного життя, опосередкована масштабними інтеграційними процесами 
цивілізаційного характеру, зумовлює пошук нової освітньої парадигми, яка б найповніше віддзеркалила 
не лише національні традиції використання природи як фактора особистісного впливу, але й 
відповідала б суспільно-історичним орієнтирам на гармонійне співіснування з природою людства в 
цілому та кожної людини зокрема. 

Екологічний світогляд молодих поколінь повинен формуватися освітою як цілісне уявлення 
людини про світ, про саму себе та своє місце у світі; як особливе розуміння світобудови, яке 
ґрунтується на узагальнених знаннях про природу, а також на ідеальних переживаннях ціннісних 
(моральних та естетичних) аспектів взаємодії з нею; як формування сталих установок практичної 
діяльності, які обумовлюють правильні поведінкові програми щодо позиціонування людини в природі. 
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