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Актуальність проблеми дослідження. Нагальною потребою сьогодення є 

подолання екологічної безграмотності людства, що спричинила кризову 

екологічну ситуацію в цілому світі і в нашій країні, зокрема. Для того щоб 

покращити становище, необхідно проводити екологічне й природоохоронне 

навчання і виховання, починаючи з перших днів перебування дитини в школі. 

Таке свідоме й цілеспрямоване виховання має бути неперервним не лише 

впродовж шкільного навчання, а й усього життя кожної людини. У зв’язку з 

цим чимраз більше дослідників (А. Волкова, Г. Карола, О. Листопад, 

Г. Пустовіт, В. Скутіна) доходять висновку, що екологічна криза є проявом 

світоглядної руйнівної духовності людини. Зрозуміло, що екологічне виховання 

сьогодні не повинно обмежуватися виключно розширенням поінформованості 

школярів. Реальним постає той факт, що уроки природознавства повинні 

будуватися на реалізації психоемоційних властивостей людини, а саме: 

співпереживання, співчуття, радості, любові, відчутті гармонії. За умови 

врахування специфіки виховного процесу екологічна освіта буде здійснюватися 

через екологічне виховання, зорієнтоване на формування екологічної культури 

учнів. 

Свідоме й бережливе ставлення до природи, має формуватися з дитинства, 

у сім’ї, в школі, і можливе воно лише за умови підвищення екологічної 

культури та знань особистості у даній галузі. У цій роботі необхідно проводити 

лінію на викорінення психології невичерпності природних ресурсів і 

споживацького ставлення до природи. 

Формування екологічної культури підростаючого покоління – одне з 

найважливіших завдань сьогодення, у зв’язку з тим, що погіршилась екологічна 

ситуація у світі, мало приділяється уваги охороні й збереженню довкілля. 

Виховувати у дітей відповідальне ставлення до природи – це складний і 



довготривалий процес. Його результатом повинно бути не лише оволодіння 

відповідними знаннями і уміннями, а й розвиток уміння та бажання активно 

захищати, покращувати природне середовище. 

Тривалий час основною причиною виникнення екологічних проблем 

вважалось застосування недосконалих промислових і сільськогосподарських 

технологій. Більш глибокий аналіз сучасного стану показав, що розв’язання 

даних проблем неможливе без розширення поняття екологічної культури 

суспільства, найбільш продуктивне формування якої припадає на старший 

дошкільний і молодший шкільний вік. Важливою ланкою в системі 

екологічного виховання є початкова школа. Одним із найважливіших завдань 

сучасної початкової школи є підвищення екологічної грамотності учнів, 

формування у них навичок економного, бережливого використання природних 

ресурсів, формування активної гуманної позиції по відношенню до природи, 

тобто виховання у школярів екологічної культури, зазначає Т. Тарасова. 

Формування екологічної культури підростаючого покоління – одне з 

найважливіших завдань сьогодення. Виховання у дітей відповідального 

ставлення до природи – складний і довготривалий процес. Його результатом 

повинно бути не лише оволодіння відповідними знаннями та уміннями, а й 

розвиток уміння і бажання активно захищати, покращувати навколишнє 

природне середовище. 

Засадою формування феномена культури є унікальність феномена 

особистості як універсальної єдності можливостей мислити, вміти і могти. 

Екологічна культура визначає способи і форми взаємовідносин людини із 

навколишнім середовищем. 
 


