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Анотація. У статті розкрито роль та методичну цінність уроків української мови 

для вирішення проблеми екологічного виховання молодших школярів. Виокремлено методи 

формування екологічної культури школярів, які можна застосовувати під час вивчення мови. 
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Abstract. The role and methodological value of Ukrainian language lessons for solving the 

problem of ecological education of younger students is revealed in the article. Methods of 

formation of ecological culture of school children which can be applied during language learning 

are distinguished.  
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Проблема виховання людини, здатної гармонійно взаємодіяти з природним 

середовищем, що її оточує, розглядається в умовах сьогодення як одна з найбільш 

пріоритетних. Ідеться про створення могутньої системи виховання, впливів, спрямованих на 

організацію мислення сучасної особистості та формування в неї правильного емоційно-

цілісного ставлення до світу, екологічного світогляду. 

Сьогодні формування екологічного світогляду, екологічної культури особистості та 

суспільства, гармонізація взаємовідносин між природою і людиною стали нагальними 

завданнями школи, про що свідчать державні та урядові документи з питань освіти. У 

Програмі дій «Порядок денний на ХХІ століття» наголошується, що «Освіта має вирішальне 

значення у сприянні, сталому розвитку і розширенні можливостей країн у вирішенні питань 

навколишнього середовища і розвитку. Вона повинна стосуватися проблем динаміки 

фізичного (біологічного), соціально-економічного, духовного середовища і розвитку 

людини, бути невід’ємним елементом усіх дисциплін, використовувати всі формальні й 

неформальні методи та ефективні засоби комунікації» [5, с. 327]. 

Суспільству сьогодні потрібні виховані, грамотні та культурні в екологічному 

відношенні люди. Усвідомлюючи, що людство не може не втручатися в природу, необхідно 

відшукувати нові шляхи, технології виробництва, за яких припиниться необдуманий та 

безвідповідальний тиск на навколишнє середовище, будуть враховуватись вимоги 

екологічних законів. Саме тому так важливо розпочати екологічне виховання з дитячого, ще 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

У сучасній педагогіці проблема екологічного виховання залишається однією з 

пріоритетних. Формування ставлення до природи з різних позицій досліджувалося багатьма 

вченими (Л.Архангельський, Л.Виготський, І.Бех, Г.Костюк, В.М’ясищев). Теоретичними  

основами формування екологічної культури займаються академік АПН України 

В.Крисаченко, директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України, доктор пед. наук В.Вербицький; у дослідженнях 

Н.Коваль, І.Лебедь, Є.Писарчук, Г.Марочко, І.Суравегіної та інших аналізуються еколого-
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естетичні, морально-етичні, світоглядні, природно-наукові аспекти екологічної освіти і 

виховання; нетрадиційні методи екологічного виховання розробляють О.Листопад і 

В.Борейко. 

Питанням екологічного виховання школярів присвячено праці А.Волкової, Н.Кутової, 

Т.Пушкарьової, Н.Пустовіт, Г.Тарасенко, С.Якименко та ін., в яких проблема виховання 

дитини засобами природи пов’язується із з’ясуванням особливостей формування екологічних 

знань, побудови еколого-виховної роботи, а також із розкриттям  ціннісних, нормативних та 

діяльнісних аспектів. Екологічному вихованню школярів на уроках української мови 

присвячені статті, що становлять досвід практичної роботи (С.Гах, Т.Грицина, О. Зарицька, 

А. Козьмін, О. Корзун, О.Купрій, О.Кучерук, Т.Пасічник, Г. Підлужич, В. Рознікова, 

М. Ромальська, Р. Філонюк, С. Якименко, О. Яковенко). 

У формуванні екологічної свідомості відповідальна роль належить початковій школі, 

яка є однією з перших ланок становлення людини-громадянина. Це, в свою чергу, вимагає 

удосконалення самого процесу шкільної екологічної освіти і виховання, який має бути 

спрямований на формування в дитини знань наукових основ природокористування, 

необхідних переконань і практичних навичок, певної орієнтації й активної життєвої позиції в 

галузі охорони, збереження й примноження природних багатств. 

Для успішного екологічного виховання молодших школярів необхідно вичленити 

екологічний потенціал кожного навчального предмета. У процесі навчальної діяльності 

молодші школярі мають засвоїти знання про взаємозв’язок і взаємовплив живої і неживої 

природи, природи і виробничої діяльності людей та необхідність мінімального втручання 

людини у природні процеси, які у випадку недбалого ставлення можуть стати незворотними і 

некерованими. 

Розраховувати на вирішення проблеми екологічного виховання можна тільки за умови 

взаємодії класно-урочної форми, екскурсій, позанавчальних і позашкільних заходів. 

Неможливо розв’язати проблему також без урахування міждисциплінарних зв’язків 

шкільних предметів, серед яких одне з провідних місць посідає навчальна дисципліна 

«українська мова». Адже мова, слово є засобом не тільки національної освіти й виховання, 

вони здатні чинити позитивний виховний вплив на формування цілого морального світу 

кожної окремої особистості, особливо дитячої. 

Відповідно до мети вивчення української мови в початковій перед учителем стоять 

завдання розкрити й удосконалити знання учнів з української мови, навчити дітей вільно 

користуватися всіма багатствами її виражальних засобів, відчувати красу висловлювання, 

виробити в учнів міцні орфографічні й пунктуаційні навички тощо.  

Вивчення української мови водночас дає змогу здійснювати й загальні педагогічні 

завдання, з-поміж яких – формування в них таких якостей, як доброта, чесність, повага до 

людей, бережне ставлення до природи. За словами В.Сухомлинського, «найважливішим 

засобом впливу на дитину, облагороджування її почуттів, душі, думок, переживань є краса і 

велич, сила і виразність рідного слова. Роль цього засобу  в початковій школі, де кожна 

зустріч з новим явищем навколишнього світу пробуджує в серцях дітей почуття захоплення, 

неможливо переоцінити» [8, с. 202].  

Добір та застосування методів формування екологічної культури школярів має 

ґрунтуватися на основних психологічних теоріях виховання й самовиховання творчої 

особистості, на врахуванні вікових особливостей учнів 1-4 класів, а також виховних 

можливостях дисципліни «Українська мова». 

Особливого значення на уроках української мови слід надавати засобам народної 

педагогіки. Казки, легенди, думи, повір’я мають велике виховне значення завдяки їхньому 

особливому емоційному впливу на психологію дитини. Через ці форми народного епосу 

прищеплюється не лише любов до природи, а й усвідомлення необхідності її охорони, 

популяризації знань про навколишнє середовище, завдяки чому в дитини формується 

правильна екологічна поведінка. 
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Щоб прищепити любов до природи й бажання оберігати її, учителі на уроках 

української мови повинні давати багато цікавої і пізнавальної інформації на природничу 

тематику. Розповідь на екологічну тему як образно-сюжетний виклад подій та фактів і 

роз’яснення як розкриття об’єктів пізнання й істотних зв’язків належить до групи 

монологічних методів педагогічної діяльності й класифікується як пояснювально-

ілюстративний метод навчання, орієнтований за своєю суттю на засвоєння фактів і 

накопичення знань.  

Важливо поєднувати розповіді з іншими методами навчання, передусім з бесідою. 

Екологічна бесіда  це спосіб взаємодії вчителя й учнів, що базується на постановці та 

розв’язанні проблемних питань із метою набуття нових екологічних знань, умінь і 

формування екологічних переконань. Правильно розроблена бесіда передбачає, передусім, 

розвиток в учнів уміння сформулювати й обґрунтувати свою точку зору. 

Одним із найважливіших методів формування екологічної культури молодших 

школярів є гра. На уроках української мови з метою екологічного виховання найдоречніше 

проводити дидактичні ігри, які найповніше відповідають потребам розвитку творчих 

здібностей учнів. Головна особливість  цих ігор полягає в тому, що пізнавальні завдання 

приховані. Дитина навчається саме граючись. Молодших школярів захоплюють ігри з 

картками, загадки про рослини і тварин. 

Одним із основних навчальних методів на уроках мови є метод вправ і завдань, у т.ч. і 

творчих. Опосередковано впливати на формування екологічної культури молодших школярів 

можна під час виконання будь-яких навчальних вправ і завдань з мови. 

Таким чином, особлива увага на уроках української мови повинна бути приділена 

творчим методам, застосування яких позитивно впливає на підвищення пізнавального 

інтересу дітей до екологічних питань, навчальної мотивації, пошукової активності й 

позитивного фону занять і сприяє ефективності  формування екологічної культури молодших 

школярів. 
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