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УДК 373.5.015.31:502 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ В ШКІЛЬНОМУ 

КУРСІ ГЕОГРАФІЇ 

Сердюк А.М., Антоненко В.А., Василюк Л.А., Чорнобай В.В. 

 

Екологія в наш час ‒ одна з найактуальніших наук сучасності. З нею 

пов‘язують надії на виживання людства у складному світі і на можливості нового 

оберту розвитку. На сьогоднішній день найважливішим завданням сучасної, 

освіченої людини повинна бути турбота про екологічний стан навколишнього 

середовища. Бурхливий промисловий розвиток в ХХ столітті призвів до того, що 

вплив людини на природу значно посилився. Найчастіше він має вкрай негативний 

характер. Саме тому сьогодні гостро стоїть питання екологічної освіти та просвіти 

людей вже зі шкільної лави. Екологія ‒ це широкомасштабне поняття, воно включає 

в себе охорону навколишнього середовища і контроль за раціональним 

використанням природних ресурсів. Від нас залежить, яким буде наше місто в 

найближчому і віддаленому майбутньому [3,с.143-146].  

Кожна людина, в даний час, незалежно від його спеціальності, повинна бути 

екологічно освічена і екологічно культурна. Що ж таке екологічна культура? 

Екологічна культура ‒ це система знань, умінь, цінностей і почуття відповідальності 

за прийняті рішення щодо природи. Основними компонентами екологічної культури 

особистості повинні стати: екологічні знання, екологічне мислення, екологічно 

виправдана поведінка і почуття любові до природи. Якщо дошкільний етап повинен 

будується на вихованні екологічної культури, то в шкільному віці вже можлива 

підготовка екологічно грамотних людей, здатних у майбутньому приймати розумні 

рішення щодо природного середовища [5,с.208-210]. 

Провідну роль у вихованні підлітків грає школа, яка організовує процес 

формування екологічної культури, що включає в себе навчальну та позашкільну. 

Одним із завдань загальноосвітньої школи є підготовка учнів бути адекватними до 

навколишньої географічної реальності. 

Мета екологічної освіти ‒ формування відповідального ставлення до 
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навколишнього середовища, активна діяльність по вивченню й охороні своєї 

місцевості, захисту та відновленню природних багатств. Щоб ці вимоги 

перетворилися в норму поведінки кожної людини, необхідно з дитячих років 

цілеспрямовано виховувати почуття відповідальності за збереження природи, 

виробляти активну життєву позицію по сприйняттю проблеми збереження 

навколишнього природного середовища. Ставлення дитини до навколишнього 

природного середовища в істотному ступені визначає шкільне екологічне 

виховання. Воно починається в молодших класах при вивченні курсу 

«Природознавство». Цей курс продовжують формувати в учнів уявлення про 

існуючі в природі взаємозв‘язки і на їх основі ‒ початку екологічного світогляду та 

культури, відповідального ставлення до навколишнього середовища і свого 

здоровця [1,с.72-75].  

Шкільне екологічне виховання має можливість цілеспрямованої, 

координованої та системної передачі знань. В основній школі робота зосереджена на 

передачі школярам базових екологічних знань через предмет «Географія», а також 

через інтеграцію екологічного змісту і базових предметів. На цьому етапі теоретичні 

заняття супроводжуються серією практичних робіт, що мають на меті виявлення і 

вивчення стану навколишнього середовища. При цьому варто звернути увагу, що 

саме географія стала однією з фундаментальних наук, які, за твердженням вчених, 

покликана досліджувати і вирішувати екологічні проблеми глобального, 

регіонального і локального рівнів. Сьогоднішнім школярам ‒ майбутнім громадянам 

країни належить бути активними учасниками у вирішенні цих проблем. І школа не 

може бути осторонь від науки, від громадської думки [3,с.145].  

При вивченні географії основна увага приділяється взаємозв‘язкам і взаємодії 

природи, населення і його господарської діяльності. Саме тому вона має потенційні 

можливості в геоекологічній освіті та вихованні школярів.  

Географія як навчальна дисципліна являє собою єдиний шкільний предмет 

світоглядного характеру, який формує соціально-відповідальну поведінку в 

навколишньому світі. Успіх у вихованні екологічної культури забезпечується за 

умови, що школярі мають чітке уявлення про основні положення 
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природокористування та ризики екологічної небезпеки [2,с.136-138]. 
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