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Основні питання екологічної підготовки майбутнього вчителя трудового 

навчання 

 

Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню основних положень 

екологічної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання, які дають 

можливість визначити напрями науково-теоретичного і практичного 

вирішення вказаної проблеми. Акцентовано увагу на те, що екологічна 

підготовка майбутнього вчителя має бути інтегрована з його педагогічною 

та психологічною підготовками, пропонуємо дотримуватись принципу 

скоригованості форм, методів і прийомів екологічного навчання і виховання.  

Ключові слова: екологічна підготовка, діяльність, вчитель, освіта. 

Abstract. The article is devoted to the substantiation of the main provisions of 

the environmental training of future teachers of labor education, which give an 

opportunity to determine the directions of scientific, theoretical and practical 

solutions to this problem. The emphasis is placed on the fact that the 

environmental education of the future teacher should be integrated with his 

pedagogical and psychological training, we propose to adhere to the principle of 

correcting the forms, methods and techniques of environmental education and 

education. 
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Постановка наукової проблеми. Екологічні проблеми нині мають 

глобальний і зрештою загальнодержавний характер для окремо взятої країни. 

Необхідність цілеспрямованого та ефективного вирішення екологічних 

проблем в Україні зумовлена, з одного боку, внутрішніми чинниками. До них 

слід віднести, насамперед, нераціональне природокористування, надмірне 

забруднення навколишнього природного середовища, особливо водних, 

земельних ресурсів та атмосферного повітря, деградацію довкілля загалом, 

що набрала високих темпів. З другого боку – зовнішніми чинниками і 

міжнародними вимогами. 

В умовах інтернаціоналізації господарсько-економічних зв’язків слід 

діяти екологічно грамотно і виважено, щоб Україна не перетворилася на 

специфічну екологічну колонію. Україна має рухатися шляхом гармонізації 

національного природоохоронного законодавства, вимог і стандартів 

екологічної безпеки господарської діяльності та їхньої всебічної адаптації до 
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західноєвропейського екологічного простору. Поряд з цим екологічний стан 

навколишнього природного середовища, рівень і характер 

природокористування та природоохоронних заходів, екологобезпечність 

застосовуваних технологій тощо також мають максимальною мірою 

відповідати західноєвропейським стандартам і нормативам.  

Нині проблема взаємодії людини й природи, а також впливу людської 

спільноти на навколишнє середовище загострилась і набула глобального 

масштабу. Розв’язання найважливіших проблем сучасності неможливе без 

розвитку екологічної освіти та виховання. Розширення зон екологічних 

нещасть і реальність всесвітньої екологічної катастрофи, яка наближається, 

висувають на порядок денний проблему невідкладної і життєво необхідної 

екологізації системи освіти [5, с.103]. 

Для вирішення згаданих проблем необхідна широкомасштабна 

екологічна підготовка усіх верств населення, під якою розуміємо психолого-

педагогічний процес впливу на людину, метою якого є формування 

теоретичного рівня екологічної свідомості, що в систематизованому вигляді 

відображає різноманітні сторони єдності світу, закономірності діалектичної 

єдності суспільства та природи, певних знань, та практичних навичок 

раціонального природокористування.  

Короткий аналіз досліджень проблеми. Найбільш важливим 

підсумком XX століття є дійсне усвідомлення людством екологічної 

проблеми, сформоване відчуття екологічної кризи. Проте, як показує 

практика, українці ще не готові до активної участі у боротьбі за чисте 

довкілля. До причин слабкої участі населення України в розв’язанні 

екологічних проблем Н.В. Казанішена відносить: 

- недостатність знань і уявлень про масштаби екологічних проблем, 

причини їх виникнення; 

- незнання шляхів виходу із кризової ситуації; 

- безвідповідальне ставлення до результатів своєї діяльності; 

- екологічні проблеми та їх вирішення розглядаються населенням як 

справи відповідних організацій, органів влади; 

- недооцінка власних сил у подоланні локальних екологічних проблем, 

відсутність усвідомлення зв’язків між локальними та глобальними 

екологічними проблемами; 

- неусвідомленість потреби та відсутність бажання змінювати, 

гармонізувати взаємини із природою тощо [2, с.179]. 

Тому такою актуальною і гострою є сьогодні проблем формування в 

молоді екологічної культури, одним із показників якої є шанобливе 

ставлення до природи. Науковці зазначають, що „проблеми виховання нових 

поколінь, становлення їх культури мають бути нерозривно пов’язані з 

формуванням екологічного світогляду та екологічної культури, що 

грунтується на збереженні довкілля, формуванні діалогічного підходу до 

природи, підпорядкуванні технічного прогресу екологічним вимогам та 

законам співіснування” [1, с.204].  



Екологізація освіти, на думку багатьох науковців, – один із 

найефективніших шляхів розв’язання екологічних проблем. Основним 

завданням екологічної освіти є виховання екологічної свідомості, що 

забезпечує гармонійне співіснування людського суспільства з навколишнім 

природним середовищем та охорону довкілля від техногенних забруднень [7, 

с.416]. 

Науковці наголошують на необхідності екологізації мислення сучасних 

поколінь та формуванні екологічної культури населення. Місію створення 

нової системи взаємодії людини й природи багато вчених відводять учителю. 

Для успішного її вирішення, як стверджує В.П.Назарук, він має бути 

компетентним у цих питаннях, тобто володіти еколого-психологічною 

компетенцією [6, с.228].  

Значний внесок у виховання екологічної свідомості шкільної молоді, на 

нашу думку, може внести вчитель трудового навчання. Учитель трудового 

навчання – це фахівець-практик, організатор і вихователь учнівських 

колективів, від світоглядної позиції якого багато в чому залежить, як і в 

якому напрямі, з урахуванням яких пріоритетів будуть розгортатися 

виробничі й життєві процеси в майбутньому. Він формує в учнів ставлення 

до праці, предметами якої споконвіків були об’єкти природи. А тому в 

умовах глобальної екологічної кризи саме вчитель трудового навчання 

покликаний сформувати в учнів ціннісне і шанобливе, а не суто споживацьке 

ставлення до природи. Проте, як свідчить практика, проблема екологічної 

підготовки майбутнього вчителя ще не була предметом вивчення. 

Мета статті – висвітлення основних питань екологічної підготовки 

майбутнього вчителя трудового навчання та технологій, які дають 

можливість визначити напрями науково-теоретичного і практичного 

вирішення вказаної проблеми. 

Виклад основного матеріалу. У юнацтва, як показують дослідження, 

переважають антропоцентристські установки в ставленні до природи. 

Довкілля більшістю школярами оцінюється з точки зору корисності для 

людини, сприймається як об’єкт використання для задоволення потреб 

людини. Таке ставлення до природи укорінюється ще з раннього дитинства, а 

навчально-виховний процес, де акценти зроблені на технологічних аспектах 

розвитку суспільства, лише поглиблює проблему. 

Ситуацію намагаються виправити організацією екологічного виховання 

під час вивчення природничих дисциплін та позакласних заходах. А тим 

часом на уроках трудового навчання переважно вивчаються технології 

використання природних ресурсів для задоволення матеріальних потреб 

людини. Вважаємо, що такий підхід не дасть значного ефекту в екологічному 

вихованні шкільної молоді. Очевидно, що в ставленні до природи потрібна 

зміна парадигми з антропоцентричної на природоцентричну, і починати 

потрібно саме з перегляду місця і функцій людини в Природі та впливу 

трудової діяльності людини на стан довкілля.  

Такі питання має вивчати із школярами саме вчитель трудового 

навчання, виховуючи в них екологічну відповідальність і використовуючи 



для цього всі можливості. Аналіз психолого-педагогічних основ формування 

відповідального, бережливого ставлення до природи в школярів показує, що 

методи та прийоми навчання й виховання мають бути спрямовані на 

переведення у внутрішній світогляд особистості соціальних екологічних 

орієнтирів: знань, умінь, ціннісних характеристик та ідеалів, принципів, 

правил ставлення цивілізованого суспільства до навколишнього природного 

середовища [4, с.177]. Визначальним для розв’язання екологічних проблем 

сучасності є виховання такої особистості, яка б мала розвинене екологічне 

мислення, екологічну свідомість, сформовану екологічну „тактику” 

поведінки, була зорієнтована на збереження та збагачення навколишнього 

середовища [6, с.227]. 

Формування екологічної відповідальності, на думку Л.І.Малинівської, 

передбачає таку перебудову поглядів людини, коли засвоєні екологічні 

норми стають одночасно й нормами поведінки у ставленні до природи. А для 

цього природа має набути для школяра життєво важливого значення, стати 

особистісною цінністю.  Тому вчитель трудового навчання має сформувати 

„світогляд майбутнього господаря, а не бездушного споживача 

навколишнього середовища” [4, с.174]. 

Мета екологічної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання 

– це виховання його екологічної культури, яка базується на екологічній 

компетентності та екологічному мисленні. Екологічна культура вчителя 

трудового навчання передбачає усвідомлення проблем довкілля, знання та 

розуміння принципів взаємодії людини та навколишнього середовища, 

розуміння потреби брати участь у вирішенні проблем навколишнього 

середовища, діяльність і досвід у використанні відповідних знань і вмінь у 

прийнятті рішень щодо проблем навколишнього середовища. 

У ракурсі нашого дослідження варто відповісти на запитання: Чим є 

Природа для вчителя трудового навчання? Для цього розглянемо детальніше 

різні аспекти професійної діяльності вчителя трудового навчання. Аналіз 

теорії та практики показує, що для вчителя трудового навчання найбільш 

характерні такі види діяльності: 1) навчально-пізнавальна; 2) проектно-

технологічна; 3) предметно-перетворювальна; 4) науково-дослідницька; 5) 

художньо-прикладна. 

Кожен із вказаних видів діяльності може бути спрямованим на 

виховання в учнів шанобливого ставлення до природи, природозберігальної 

поведінки, екологічної культури загалом. Для цього у професійній освіті 

майбутнього вчителя має бути організована відповідна екологічна 

підготовка. Проте дослідження показало, що природничий аспект навчальних 

дисциплін складає незначну частку в загальному обсязі навчального 

навантаження в процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання, 

питанням забезпечення екології навколишнього середовища в навчальних 

програмах відведено занадто мало місця. Більшість випускників інженерно-

педагогічних факультетів і вчителів-практиків не мають відповідного рівня 

екологічної культури, яка дозволила б на рівні переконань розв’язувати 



екологічні проблеми, активно брати участь у природоохоронній діяльності, 

формувати екологічну культуру учнів.  

Така ситуація не може довго залишатись невирішеною, оскільки „без 

належної екологічної освіти і виховання усіх верств населення неможливе 

вирішення першочергових еколого-економічних і соціальних проблем, які 

лише загострюються в умовах невпинної загальної деградації природного 

середовища та дедалі більшого виснаження природних ресурсів” [8, с.40].  

Погоджуємось, що „проблеми виховання нових поколінь, становлення 

їх культури мають бути нерозривно пов’язані з формуванням екологічного 

світогляду та екологічної культури, що ґрунтується на збереженні довкілля, 

формуванні діалогічного підходу до природи, підпорядкуванні технічного 

прогресу екологічним вимогам та законам співіснування” [1, с.204]. Тому 

вважаємо, що основною метою екологічної підготовки вчителя трудового 

навчання є розвиток його екологічної культури, що забезпечить його 

готовність до природозберігальної, природоохоронної та еколого-виховної 

діяльності в школі. До еколого-виховної діяльності на уроках трудового 

навчання відносимо еколого-естетичне виховання та виховання шанобливого 

й відповідального ставлення до природи. Під відповідальним ставленням до 

природи, вслід за Л.І.Малинівською, розуміємо спосіб взаємодії з природою, 

який гармонійно поєднує інтереси природи з людиною; заснований на 

розумінні законів природи, що визначають життя людини [4, с.176]. 

Зважаючи на те, що екологічна підготовка майбутнього вчителя має 

бути інтегрована з його педагогічною та психологічною підготовками, 

пропонуємо дотримуватись принципу скоригованості форм, методів і 

прийомів екологічного навчання і виховання. Цей принцип базується на 

врахуванні тенденцій розвитку екологічної, психологічної та педагогічної 

наук, соціально-економічної та екологічної ситуації на глобальному, 

національному й регіональному рівнях [3, с.82].  

Висновки. Екологічні проблеми є міждисциплінарними, мають 

комплексний характер. Тому в педагогічному ВНЗ має здійснюватись 

філософська інтеграція різнорідних знань, поглядів на природу, людину та 

суспільство. Це вимагає орієнтування на нові принципи екологічної освіти, 

зокрема: оцінювання природи з різних позицій: економічних, соціальних, 

законодавчих, культурно-естетичних. Головним завданням викладачів ВНЗ є 

навчити майбутніх учителів трудового навчання мислити такими 

категоріями, які б допомогли їм усвідомити свою природну сутність, 

невіддільність від природи, зрощення з нею, а звідси – й уміння 

застосовувати набуті знання для подальшого її збереження і розвитку, 

зокрема й завдяки екологічному вихованню учнів.  
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