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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МОЛОДІ В 

СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОСВІТНЯ ШКОЛА-ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Протягом усього періоду існування людства спостерігається 

протиріччя між потребами суспільства і можливостями навколишньої 
природи. Людина ‒ невід’ємна частина природи, вінець її творчості, 
але в той же час він не раз був причиною екологічних криз через 
нерозумне прагматичного ставлення до неї. В даний час у зв’язку з 
глобальними порушеннями в природних екосистемах, викликаних 
антропогенним фактором, гостро постає проблема екологічної освіти 
і формування екологічного світогляду молодого покоління. 

Поняття "екологічний світогляд" відображає єдину систему 
поглядів окремого суб’єкта на цілісний об’єкт ‒ навколишній світ і 
засноване на розумінні цілісності і загального взаємозв’язку 
екологічних процесів і явищ природи, самоцінності живої та неживої 
матерії, ролі і місця людини в цій унітарній, саморозвиваючій системі 
світобудови. Екологічний світогляд ‒ поняття інтегроване, що поєднує 
в собі знання про різні види взаємодій ‒ еколого-біологічних і 
соціально-біологічних. При розгляді проблеми антропоекосистеми 
зачіпаються питання безпосередньої залежності здоров’я і тривалості 
життя людини від стану навколишнього середовища [1]. 

Екологічна освіта не є нововведенням нашого часу. Накопичено 
чималий досвід в цьому напрямку, але актуальним залишається 
питання про наступність формування екологічної культури і 
екологічного світогляду в загальноосвітній школі та закладі вищої 
освіти. 

Аналіз різних концепцій загальної середньої екологічної освіти, 
представлених в останні десятиліття, показує, що на даний момент 
не існує однозначного визначення головної мети формування 
екологічного світогляду. В одних випадках метою є формування 
екологічно грамотної людини, в інших ‒ виховання відповідального 
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ставлення до природи, по-третє ‒ це формування екологічної 
свідомості, по-четверте ‒ формування екологічної культури, по-п’яте 
‒ формування екологічного світогляду" [6]. Всі ці якості, безумовно, 
пов’язані між собою, хоча формуються різними способами і 
методами, в різному віці і певних умовах. Деякі з них слід формувати 
ще в школі, інші ‒ у виші. 

Екологізація шкільної освіти є досить ефективним засобом 
активізації пізнавальної діяльності. Вона полягає в тому, що 
практично всі дисципліни шкільного курсу, а не тільки біологія, повинні 
містити екологічний матеріал. Сьогодні в українській школі здійснена 
екологізація предметів тільки природничо-наукового циклу ‒ біології, 
географії, фізики та хімії, а саме введено нові параграфи, іноді цілі 
розділи екологічного змісту; в навчанні також використовуються 
сучасні інноваційні технології (метод проектів, комп’ютерне 
моделювання, презентації і т. ін.) в поєднанні з традиційними 
(екскурсіями, роботою з краєзнавчим матеріалом). Одним з 
ефективних методів формування екологічного світогляду 
старшокласників є дослідницька робота [3, 5, 7]. 

Особистість людини розвивається і формується в системі 
відносин в процесі діяльності та спілкування. У процесі формування 
екологічного світогляду підлітків необхідно розвивати такі якості, як 
відповідальність, толерантність, самостійність, ощадливість, 
терпимість і співпереживання. Особливо чітко це проявляється саме 
в дослідницькій діяльності учнів, так як вона дає можливість суб’єкту 
усвідомити свою значимість, розвиває пізнавальний інтерес до 
вивчення екологічного стану своєї місцевості, екологічних проблем 
рідного краю, а також дає можливість відчути свою приналежність до 
природи і, отже, осмислити свої зобов'язання перед нею [4]. 

У середній ланці загальноосвітньої школи у підлітків 13-15 років 
формується вже усвідомлене ставлення до природи, навички 
еколого-соціальної поведінки, реалізується можливість самостійного 
набуття відомостей в процесі вирішення практичних завдань або 
проблем, що вимагають інтеграції знань, отриманих на ранніх етапах 
навчання з різних предметних областей. Основні форми роботи на 
цьому етапі носять більше практичний характер: постановка 
екологічних дослідів, проведення моніторингів, участь в екологічних 
заходах. У старшій школі формування екологічного світогляду 
здійснюється у більшій  мірі через науково-дослідницьку діяльність. 

Значення терміну "дослідження" пов’язується з науковим 
пізнанням, яке характеризується проективністю, доказовістю, 
точністю, здатністю до відтворення і має кінцевою метою 
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знаходження оригінального рішення. Результатом дослідження є 
інтелектуальний продукт, який не можна просто "вручити", так як 
немає готових еталонів знання, його можна лише пізнати в процесі 
навчання. 

Відповідно до домінуючих методів, що лежить в основі проекту, 
розрізняють творчі, пригодницько-ігрові, інформаційні та практико-
дослідні проекти. У старших класах слід більше застосовувати, на 
наш погляд, практико-дослідні проекти. Вони мають чітко продуману 
структуру, яка практично збігається зі структурою реального 
наукового дослідження. 

Слід зауважити, що екологізація навчальних предметів 
природничо-наукового циклу недостатня. Як наслідок, формування 
екологічного світогляду відбувається фрагментарно і не має логічного 
завершення, тому необхідно, щоб шкільна екологічна освіта мала 
продовження і у вищій школі. Удосконалення системи освіти і 
виховання, а також передачі знань наступним поколінням є однією з 
найважливіших задач сучасності, особливо в період ломки 
стереотипів поведінки і традицій, які переживає не тільки наша країна, 
а й планетарне співтовариство. Наш обов’язок ‒ включити природу в 
нашу спільну освіту і виховання, зробити її частиною нашої культури, 
перейнятися ідеєю єдності людини і природи [1]. 

В системі вищої освіти формування екологічного світогляду 
повинне продовжуватись, стати важливим компонентом навчально-
виховного процесу і характеризуватися міждисциплінарним підходом, 
що включає в себе моральні, правові, естетичні та інші аспекти 
формування особистісних рис людини. Це обумовлює необхідність 
синтезу багатьох наук: філософії, соціології, права, біології. Географії 
та ін. Необхідно також розширювати використання в навчальному 
процесі можливості краєзнавства. Що є важливою умовою 
ефективності вирішення національних проблем суспільства. 

Одним з основних компонентів екологічного світогляду школярів 
є екологічна діяльність. При цьому чітко виражений практико-
орієнтований характер носить саме проектна діяльність, так як 
передбачає заміну освіти абстрактної, відірваної від життя, 
спрямованої на заучування теоретичних знань, на освіту "шляхом 
роботи", яке збагачує особистий досвід дитини, передбачає освоєння 
способу самостійного пізнання навколишнього світу [2]. 

Вища школа має найбільше значення в системі формування 
екологічного світогляду, так як готує фахівців, покликаних вирішувати 
важливі завдання економіки, раціонального використання природних 
ресурсів, охорони навколишнього середовища. Від екологічної 
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підготовки фахівців багато в чому залежать раціональне і ефективне 
використання природних ресурсів, темпи науково-технічного, 
соціально-економічного та культурного прогресу нашої країни [6]. 

Екологічна культура ‒ це не черговий напрямок освіти як, 
наприклад, естетичне або художнє. Це культура, здатна істотно 
вплинути на менталітет і діяльність людини в плані їх ноосферного 
звучання, так як в ній реалізуються сутнісні сили людини, його 
духовно-моральний потенціал, гармонізує відношення духу, 
свідомості і буття [1,6]. 

Перехід від антропоцентризму до екоантропоцентризму важкий 
і суперечливий, а отже, екологічна освіта, виховання і розвиток 
відбуваються не лінійно, а значно складніше. Успіх формування 
екологічної культури заснований на синергетичних підходах, а 
ефективність безпосередньо залежить від принципу системності, 
який і є основою саморозвитку. Кінцевою метою формування 
екологічного світогляду є розуміння людиною необхідності берегти і 
захищати природу як основу життя і благополуччя нинішнього і 
наступних поколінь. Важливу роль в цьому відіграє спадковість, 
безперервність, цілісність освіти, причому не тільки системи школа-
зво, але і фундаментальну наукову екологічну освіту, яка 
здійснюється в процесі трудової діяльності людей [1]. 
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АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНИ 

 
Використання стратегічних природних ресурсів на території 

нашої країни є аномальним і у 2-3 рази перевищує екологічно 
допустимі показники. Загалом екологічно чистою в Україні вважається 
лише 6% її території. У Законі України "Про основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року" 
зазначено, що "антропогенне і техногенне навантаження на 
навколишнє природне середовище в Україні у кілька разів перевищує 
відповідні показники у розвинутих країнах світу" [45].  

За даними Міжнародного рейтингу екологічних досягнень 
(Environmental performance Index), розрахованого фахівцями 
Єльського університету (США) за 25 показниками, що характеризують 
дієвість державної політики держав щодо збереження екосистем, з-
поміж проаналізованих 132 країн у 2012 р. Україна посіла 102-ге місце 
(втративши порівняно з рейтингом 2010 р. 15 позицій). 

З-поміж країн Європи та СНД Україна має найвищий рівень 
смертності – 14,5 % та один з найнижчих у Європі показників 
очікуваної тривалості життя при народженні – 71,15 року (для 
чоловіків – 66,11 року, для жінок – 76,2 року). Відставання України від 
країн ЄС за показником очікуваної тривалості життя становить майже 
10–15 років (із характерним високим рівнем захворюваності та 
інвалідизації). Така ситуація призводить до погіршення якості 
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