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щодо формування сенсорно-пізнавального досвіду та розуміння особливостей сімейних 

відносин, що впливають на середовище розвитку й спілкування дитини, яка має певні 

труднощі в навчанні. 
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Анотація.  Актуалізовано проблему екологічної освіти і виховання підростаючого 

покоління. Особлива  увага акцентується на необхідності формування екологічного стилю 

мислення, екологічної свідомості та поведінки молодших школярів. У статті окреслено 

умови ефективного формування основ екологічної культури молодших школярів в умовах 

освітнього процесу.  
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Abstract. The problem of environmental education and upbringing of the younger 

generation has been updated. Particular attention is paid to the need to develop an ecological style 

of thinking, environmental awareness and behavior of younger students. The article describes the 

conditions for the effective formation of the basics of ecological culture of younger students in the 

educational process. 
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Необхiднiсть подолання екологiчних проблем сучасностi поставила перед 

педагогiчною теорiєю та шкiльною практикою завдання: на основi бiосферного пiдходу 

пiдготувати екологiчно грамотну людину, яка розумiє значення життя як найвищої цiнностi, 

здатна визначати своє мiсце у свiтi, брати участь в охоронi навколишнього середовища, 

рацiонально використовувати природнi багатства, приймати свiдомi рiшення у сферах життя, 

де перекриваються iнтереси людини як живої iстоти, суспiльства i довкiлля. Однiєю з частин 

морального виховання школярiв, що допомагає усвiдомленню моральних норм суспiльства i 

створенню моральних переконань, iдеалiв та звичок поведiнки, стимулює громадську i 

творчу активнiсть людини, визначає мотиви її дiяльностi є екологiчне виховання.  
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Екологiчне виховання покликане забезпечити пiдростаюче поколiння науковими 

знаннями про взаємозв’язок природи i суспiльства, допомогти зрозумiти багатогранне значення 

природи для суспiльства в цiлому i кожної людини зокрема, сформувати розумiння, що природа 

- це першооснова iснування людини, а людина - частина природи.  

Екологiчна освiта – це неперервний процес засвоєння учнями знань, цiнностей i 

понять, спрямований на осмислення i оцiнку взаємозв’язкiв мiж людьми, їх культурою та 

навколишнiм середовищем, що забезпечує поступальний розвиток навичок прийняття 

екологiчно доцiльних рiшень, а також засвоєння вiдповiдних правил поведiнки в 

навколишньому середовищi [3, с.59]. Завданнями екологiчної освiти передбачено: 

формування системи знань про природу. Тобто системна педагогiчна дiяльнiсть, що 

спрямована на накопичення осмислених дiєвих знань про навколишнє середовище. Це 

завдання є ключовим на теоретичному рiвнi засвоєння екологiчних знань; розумiння 

взаємозв’язкiв i взаємозалежностей, що iснують у природi (школа дає можливiсть 

сформувати пiзнавальний потенцiал екологiчних знань для подальшого вивчення, 

виховувати особистiсть, яка усвiдомлює мiсце людини у довкiллi, через ознайомлення з 

рослинним i тваринним свiтом, розкриття взаємозв’язкiв i взаємозалежностей у природi 

тощо); формування позитивного ставлення до природи, норм поведiнки у природi (це 

завдання є основою подальшого суб’єктивного усвiдомлення учнем навколишнього 

середовища, як сукупностi явищ i об’єктiв у їх єдностi i взаємозалежностi. Суб’єктивне 

ставлення особистостi до природи у цьому контекстi розглядається як серцевина її 

суб’єктивного свiту, де реальнi й об’єктивнi стосунки з природою обумовлюють сутнiсть, 

кiлькiснi i якiснi показники її потреб i через процеси їх задоволення впливають на всю 

поведiнку особистостi); бажання зберiгати i охороняти природу.  

Екологiчне виховання – систематична педагогiчна дiяльнiсть, спрямована на розвиток 

в учнiв екологiчної культури [4, с.60]. Метою екологiчного виховання є формування в 

особистостi екологiчної свiдомостi, яка є складовою суспiльної свiдомостi i полягає в 

усвiдомленнi дитини себе, як частини живої природи, а також формування екологiчного 

мислення. Передумова для цього – екологiчнi знання, наслiдок – екологiчний свiтогляд.  

Екологiчну свiдомiсть як моральну категорiю потрiбно виховувати у дiтей з раннього 

дитинства, а для цього слiд своєчасно ввести дитину у свiт рiдної природи, прищепити 

любов до неї та пiзнавальний iнтерес до її явищ, закласти основи екологiчного виховання. 

На основi екологiчного мислення i свiдомостi формується екологiчна культура, яка 

передбачає глибокi знання про навколишнє середовище (природне i соцiальне), екологiчний 

стиль мислення i вiдповiдальне ставлення до природи, вмiння вирiшувати екологiчнi 

проблеми.  

Формування основ екологічної культури молодших школярів здійснюється у процесі 

екологічної освіти і виховання. Екологічна культура особистості є обов’язковою умовою 

людського буття і виступає як: засіб самореалізації особистості, ціннісно-процесуальна 

категорія ставлення людини до світу, процесуально-предметне втілення природо 

перетворюючої діяльності особистості у довкіллі з врахуванням соціально-екологічних 

обмежень та корекції росту необґрунтованих потреб людини, умова формування людини 

нового типу [1, с.122]. 

Формування основ екологічної культури підростаючого покоління має декілька 

взаємопов’язаних етапів. Так, першим, інформаційним етапом передбачено формування у 

молодших школярів  екологічних знань про природу та взаємозв’язки у системі «природа – 

людина». Другий, емоційно-ціннісний етап, передбачає формування у молодших школярів 

позитивної мотивації на взаємодію з природою, корекцію емоційно-ціннісних установок. 

Діяльнісний етап передбачає реалізацію програми природоохоронних дій.  

Початкова школа – фундамент формування у молодших школярів основ екологічної 

культури. У процесі екологічного виховання у дітей виховується любов до природи, 

прагнення берегти, примножувати її.  Екологiчне виховання передбачає розкриття сутності 

свiту природи – середовища перебування людини, яка повинна бути зацiкавлена у 
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збереженнi цiлiсностi, чистоти, гармонiї в природi. Особливу роль у цьому процесі відіграє 

учитель, який має володіти сучасними інноваційними технологіями формування екологічної 

культури, бути готовим до інноваційної діяільності [2].  

Формування основ екологічної культури молодших школярів відбувається у тісному 

взаємозв’язку урочної, позаурочної та позакласної діяльності. Використання інноваційних 

форм, методів та засобів дозволяє виховувати в учнів усвідомлення того, що свiт природи є 

середовищем існування людини, тому вона має бути зацiкавлена в збереженнi його 

цiлiсностi, чистоти, гармонiї.  

Екологiчне виховання неможливе без умiння осмислювати екологiчнi явища, робити 

висновки щодо стану природи, виробляти способи розумної взаємодiї з нею. Водночас 

естетична краса природи сприяє формуванню почуттiв обов’язку i вiдповiдальностi за її 

збереження, спонукає до природоохоронної дiяльностi, до запобiгання нанесенню збиткiв 

природi.  Учитель має володіти високими професійними якостями, бути готовим до 

інноваційної діяльності, використовувати сучасні засоби та методи формування екологічної 

культури молодших школярів [5]. Форми і методи, які добирає учитель з метою формування 

у молодших школярів основ екологічної культури мають гарантувати позитивну мотивацію 

взаємодії учнів з природою і надавати дієвий арсенал психолого-педагогічних стимулів, які 

спрямовуватимуть активність учнів у необхідному напрямі. Відтак, ефективними вважаємо 

такі умови, дотримання яких, сприятиме реалізації завдань формування екологічної культури 

молодших школярів:  

- включення екологічної компоненти до змісту матеріалу предметів початкової 

школи; 

- розвиток екологодоцільних вчнтків у природі на основі краєзнавчого, 

гуманістичного та естетичного підходів;  

- використання педагогічно доцільних прикладів екологічної поведінки; 

реалізація взаємозв’язку у системі «сім’я-школа» у контексті екологічного виховання.  

Отже, формування основ екологічної культури молодших школярів має стати 

невід’ємною складовою освітнього процесу та забезпечувати практичну реалізацію знань, 

набутих у процесі навчання, формування у молодших школярів емоційно-ціннісної, 

діяльнісної основи спілкування з природою. 
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