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- формування позитивної мотивації вибору професії;
- формування практичних навичок майбутньої роботи.
Відсутність продуктивного стилю мислення у студентів-першокурсників пояснює ще одну
причину труднощів адаптаційного періоду, яка великою мірою перешкоджає успішному навчанню.
Навчальний процес у вищому навчальному закладі значною мірою спирається на репродуктивне
мислення першокурсників, що не дає можливості приймати оптимальні рішення в нестандартних
ситуаціях і легко адаптуватися у мінливих умовах діяльності.
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

I.М.Лобачук1
Анотацiя. В даній статті висвiтленi проблеми екологічного виховання школярiв та запропонованi шляхи їх
вирiшення. Були поставленi цiлi та задачi екологічного виховання, що, в свою чергу, дозволило визначити змiст
виховного процесу.
Ключовi слова. Екологічна освiта, екологічне виховання, екологічне навчання, виховний процес.
Аннотация. В статье раскрыты проблемы экологического воспитания и предложены пути их решения.
Поставлены цели и задачи экологического воспитания, что, в свою очередь, позволило определить содержание
воспитательного процесса.
Ключевые слова. Экологическое образование,
экологическое воспитание, экологическое обучение,
воспитательный процесс.
Annotation. In this article the problems of ecological education are shown and the ways of their solution are
offered. The goals, tasks and the content of ecological education are defined.
Key words. Ecological education, ecological upbringing, ecological teaching, teaching process.

Постановка проблеми. Глобальні проблеми сьогодення, якi несуть загрозу життю та людству,
викликали необхiднiсть екологічної освiти, суть якої – реалiзовувати iдеї екологiчно-iнформацiйного
суспільcтва. Пошук шляхiв гармонічної взаємодії суспiльства та природи призводить до iнтенсивного
процесу етимологізації загальної культури людства i, як наслiдок, – до формування теорії та практики
екологічної освіти.
Аналiз наукових дослiджень. Проблемам екологічно здорової взаємодії суспільства з природою
присвячено роботи таких всесвітньо відомих учених, як: В.Вернадський, А.Габор, Б.Коммонер,
О.Леопольд, Дж. П. Марш, А.Тойнбі, Л.Чайнт, А.Швейцер. Українські науковці В.Борейко,
І.Котенєва, М.Кисельов, О.Микитюк зверталися до проблем взаємин суспільства та природи,
розглядали закономірності і специфіку розвитку екологічної культури у різних вікових групах.
Н.Вадзюк, Б.Гришко-Богменко, Г.Магалинська розробили факультативний курс з проблем охорони
навколишнього середовища. Г.Тарасенко у своїх роботах підняла проблему естетичних цінностей
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природи в екологічному вихованні учнів і педагогічних колективів, виокремлюючи естетичний
фактор у структурі екологічної свідомості вчителів.
Подальше дослідження цiєї проблеми, проведене фiлософами та педагогами, дозволило видiлити
новий аспект виховання – екологiчний. Екологiя – наука про стосунки рослинних і тваринних
організмiв та створених ними груп мiж собою та довкіллям. А пiд екологiчним вихованням
розумiється формування у широких верств населення високої екологічної культури всiх видiв
людської дiяльностi, так чи iнакше пов'язаних з пізнанням та засвоєнням природи. Основна мета
екологічного виховання – навчити дитину розвивати свої знання законiв живої природи, поняття
сутності взаємин живих органiзмiв з навколишнiм середовищем та формування вмiнь управляти
фiзичним та психiчним станом. Поступово видiляються освiтнi та виховнi задачi:
- поглибити та розширити екологічнi знання;
- розвинути пiзнавальну, творчу, суспiльну активнiсть школярів у ході екологічної дiяльностi;
- виховати почуття турботливого ставлення до природи.
Вивчення екологічних проблем відбувається неоднозначно, про що свідчать різні підходи та
погляди на сучасну екологію. Зокрема, екологія визнається конкретно-науковою дисципліною
біологічного профілю (В.Бровдій, О.Гіляров, М.Голубець, Р.Дажо, Ч.Елтон). Інша група вчених надає
екології статус комплексної проблеми, в реалізації якої повинні брати участь всі фундаментальні
науки як природничого, так і гуманітарного профілів (А.Арманд,М.Будико, Р.Гарковенко, Е.Гірусов,
А.Горєлов, І.Забєлін, М.Кисельов, І.Круть, В.Крисаченко, М.Макарчук, О.Плахотнік та ін.).
За останні 20 рокiв значно підвищилась увага вчених до проблем екологічного навчання та
виховання. Особливий інтерес представляють роботи Н.Верзилiна, А.Захлєбного, І.Звєрева,
Б.Iоганзена, В.Липицького, І. Матрусова, А.Мамонтової, Л.Печко, В.Сухомлинського та iн., якi
розглядають рiзнi аспекти екологічного навчання та виховання учнiв в освітньому процесi та в ході
органiзацiї суспiльно-корисної діяльності з охорони природи. Сьогодні iдеї сучасної комплексної
екологiї активно входять в практику навчання та виховання молодших школярiв. Але розмаїття
підходів, шкіл, варіативність програм навчання, творчих розробок породжують чимало проблем та
питань: Чому навчати? Як навчати? Який загальний змiст знань доступний учню?
Виклад основного матерiалу. Зародження сучасних тенденцiй екологiчного навчання та
виховання в школi можна вiднести до 70-х рокiв, коли школа переживала серйозні змiни, а також
уведення в навчальний план нового предмета – “природознавства”. Чiтко визначена направленiсть
нового курсу створила у вчителiв певну установку на його мiсце в екологічнiй освiтi, яке виявилось
малоефективним. Основнi причини малоефективностi виявляються в тому, що кiнцева мета
екологiчної освіти – вiдповiдальне ставлення до навколишнього середовища – складне комплексне
навчання, через те, один навчальний предмет не може впоратися з формуванням багатогранного
ставлення школярiв до природи та соцiуму.
Постало питання про введення iнших предметiв в екологічну освiту. Виникла iдея
багатопредметної моделi, в якiй кожен навчальний предмет розкриває свiй аспект взаємин людини з
навколишнiм середовищем. Поки що використання мiжпредметного змiсту та форми навчання
мають, в основному, стихiйний характер, що позначається на якості навчання та виховання школярiв.
Сучаснi тенденції розвитку екологічної освіти на практицi показують, що оптимальнi можливостi для
становлення екологічної культури школярiв представляє змiшана модель, у якiй всi навчальнi
предмети зберiгають свої специфiчнi навчально-виховнi цiлi. Таким чином, типологiя моделей в руслi
екологізації пройшла певний шлях становлення: вiд однопредметної до змiшаної, але пошук в цьому
напрямку триває і до цього часу [5, с. 59-63].
Екологiчна освiта з її спрямуванням на виховання вiдповiдального ставлення до навколишнього
середовища повинна стати обов'язковою складовою загальноосвiтньої пiдготовки учнiв. Одним iз
важливих принципiв екологiчної освіти є принцип безперервності.
Ретроспективний аналiз екологічної освіти поєднувався із вивченням сучасної педагогiчної
практики, з апробацiєю рiзних форм екологiчного виховання, що дозволило не тiльки оцiнити стан,
але й виявити об'єктивнi тенденцiї екологiчного виховання школярiв:
- спрямовано координується дiяльнiсть шкiл, органiзацiй з охорони, рацiонального використання
та вивчення навколишнього середовища;
- шкiльна дiяльнiсть поєднується з позашкiльною дiяльнiстю учнiв у природному середовищi;
- поряд з розвитком традицiйних використовуються новi форми екологічної освіти та виховання:
кiнолекторiї з охорони природи, рольовi та ситуацiйнi iгри, загальноосвiтнi ради з охорони природи,
екологiчнi практикуми;
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- в екологічному вихованнi та навчаннi учнiв посилюється важливiсть засобiв масової
iнформацiї, цей процес стає педагогiчно-врiвноваженим [4, с.19-26].
Тенденцiю розвитку екологічної освіти доповнюють: максимальне врахування вiкових
можливостей учнiв, створення обов'язкового мiнiмального ядра змiсту та пiдтримки
iдеї
комплексної, еколого-бiологiчної та глобальної екології людини.
На основi провідних дидактичних принципiв та аналiзу iнтересiв та схильностей школярiв були
розробленнi рiзнi форми екологічного виховання. Їх можна поділити на: 1) масовi, 2) груповi, 3)
iндивiдуальнi [3, с.98-100]. До масових форм належать: робота учнiв з благоустрою та озеленення
примiщень та територiї школи, масовi природоохороннi заходи та свята, конференцiї та iн. До
групових – клубнi, секцiйнi заняття юних друзiв природи, факультативи з охорони природи та основ
екологiї, екскурсiї та iн. Iндивiдуальнi форми пропонують дiяльнiсть учнiв у пiдготовцi доповiдей,
бесiд, лекцiй, спостереження за тваринами та рослинами, малювання та iн.
Основними критерiями ефективностi масових форм є активна участь школярiв у
природоохороннiй дiяльностi, дисциплiна та порядок, ступенi активностi. Їх можна виявити шляхом
систематичних спостережень та накопичення матерiалу.
Критерiями ефективностi групових форм екологiчного виховання є насамперед стабiльнiсть
складу клубу, секцiї, дослiдження колективних успiхiв. Тут багато що визначає змiст та методика
занять; важливий при цьому й успiх колективу, загальне визнання його заслуг.
Про ефективность iндивiдуальних форм екологiчного виховання свiдчить зацiкавленiсть учнiв у
вивченні бiологiчних та природоохоронних дисциплiн, а також цiлеспрямоване використання знань
та вмiнь природоохоронної дiяльностi.
Виявлені також умови розвитку взаємовідносин школи, сiм'ї та суспiльства, направленi на
досягнення цiлей екологічного виховання.
Для досягнення успiху необхiдне дотримання наступних умов:
- планування всiєї системи на основi планiв спiльної роботи, яка забезпечує правильний
розподiл сил, послiдовнiсть, ритмiчнiсть компонентiв зi школою та мiж собою;
- органiзацiя дiяльностi управлiння екологiчним вихованням, побудова передумов для їх
правильного функціонування;
- регулярна та заздалегiдь пiдготовлена iнформацiя про дiяльнiсть кожної ланки та обмiн
iнформацiєю мiж ними;
- контроль, виявлення недолiкiв і слабких сторiн у роботi, внесення коректив в її програму;
- вивчення ефективностi роботи кожної ланки, пiдбиття пiдсумкiв, аналiз результатiв та їх
обговорення [2, с.48-56].
Були видiленi основнi етапи взаємодії з природою у виховному процесi. На початковому етапi
вчитель вивчає вiдносини, якi склалися мiж учнем та природою (об'єктивний зв'язок), та ставлення
учнiв до її явищ (суб'єктивний зв'язок). Розробляються iндивiдуальнi та груповi способи знайомства з
природою, а також визначаються трудові, пошуковi, природоохороннi справи.
Пропозиції, як правило, вносяться самими учнями. Вчитель старається пов'язати їх із зоною
найближчого розвитку iндивiдуальних нахилiв та здiбностей. Одночасно з вивченням предметних
зв'язкiв, компонентiв діяльності вчитель встановлює здатнiсть дітей спiввiдносити особистий вплив
на природу з її впливом на розвиток емоційної, вольової, інтелектуальної активності. Початковий
етап побудови виховного процесу характеризується залученням учнiв до предметної дiяльності серед
природи. Цiль етапу – привчання учнiв до розумного природокористування, працi, до збереження
природних ресурсiв, засвоєння досвіду екологічного ставлення до природного середовища. Участь у
дiяльностi, особливо коли вона виконується в колективних формах, виявляє здiбнiсть рахуватися з
товаришами, допомагати їм, орiєнтуватися на правила поведiнки серед природи.
На другому етапi побудови виховного процесу головною стала навчальна дiяльнiсть учнiв. Не
будучи включеною в працю, охорону природи, вона могла систематизувати враження про природу та
особисту діяльність, вiдкрити можливiсть поєднання взаємодії з природою та освітою.
Особливим етапом у побудовi виховного процесу є цiлеспрямоване формування особистостi
школяра. Потрiбно розрiзняти формування якостей особистостi, яке відбувається в рiзнiй дiяльностi,
по вiдношенню до людей, природи та спецiально органiзованого виховання особистостi. Спецiальна
органiзацiя виникає при постановцi на даному етапi конкретних цiлей, при індивідуалізації впливу
педагога та залучення школярiв у дiяльнiсть серед природи, яка впливає на формування свiтогляду,
цiннiсних орієнтацій, волі, характеру учня. У вiдносинах мiж учителем та учнем реалiзуються
наступнi функції: зміцнення та збагачення зв'язкiв із природою, специфiчний розвиток практичних
вiдносин, органiзаторське поєднання педагогiчного та системного пiдходiв.
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Необхiдним є посилення екологічного виховання школярiв. Посилення екологічного виховання –
важлива потреба реформи школи. Ця важлива потреба, яка виникла в сучаснiй екології, набула
законодавчого характеру. Вона базується на деяких загальновідомих принципах:
1. Загальний зв'язок із живою природою. Все живе пов'язане в єдине ціле ланцюгами харчування
та іншими способами. Цi зв'язки лише в деяких випадках очевидні для нас, лежать на поверхні, але
частіше за все вони невидимі. Порушення цих зв'язкiв можуть мати непередбачувані наслідки для
людини.
2. Принцип потенційної корисності. Ми не можемо передбачити, яке значення для людства має
той чи iнший вид. Змiнюються обставини, і тварина, до якої зараз ставляться як до непотрібної та
шкiдливої, може в майбутньому виявитись потрiбною та корисною. Якщо ми допустимо зникнення
якогось виду, то ризикуємо багато втратити в майбутньому.
3. Принцип різновиду. Жива природа повинна бути рiзноманiтною, лише в такому випадку
природнi види зможуть нормально iснувати, будуть непохитними та довготривалими [1, с.19-21].
Нарешті, друга сторона справи – краса. Людина навряд чи зможе бути щасливою, якщо
позбавиться можливостi бачити прекрасне. Тому ми зобов'язанi зберегти всі рiзновиди тварин та
рослин. Важливою виховною задачею є переконувати школярiв у тому, що всi iстоти – нашi “сусiди
на планетi”.
Висновки. Щоб успiшно здiйснювати екологічне виховання школярiв, сам вчитель повинен, без
сумнiву, вiдмовитися вiд деяких традицiйних установок, зокрема не ділити природу на шкiдливу та
корисну. Дуже важливо, щоб учитель постiйно шукав новi, ефективнi прийоми навчання та
виховання, цiлеспрямовано поповнював свої знання про природу.
Школа як центральна система екологічного виховання школярiв повинна бути активним
органiзатором зв'язку з різними закладами для розширення сфери природоохоронної дiяльностi учнiв
рiзного вiку та формування у них вiдповiдального ставлення до природи.
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УДК 008 (477)
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ, СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІЙ КУЛЬТУРИ

С.М.Лутковська1
Анотація. В статті висвітлюється проблема визначення сутності культури, її систематизації. Зроблено
спробу дослідити функції культури, принцип її структуризації. Зосереджено увагу на еволюції культури.
Ключові слова: культура, суть поняття, структура культури, культурний розвиток.
Аннотация. В статье описывается проблема определения сущности культуры, её систематизации.
Сделано попытку изучить функции культуры, принцип её структуризации. Сосредоточено внимание на
эволюции культуры.
Ключевые слова: культура, смысл понятия, структура культуры, культурное развитие.
Summary. In the article it is explained the problem of definition – the point of culture and its systematization. It is
suggested an attempt to research the function of culture, the principles of its systematization. It is concentrated on the
evolution of culture.
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