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Постановка проблеми. Дослідження проблеми закономірностей і 

принципів навчання є найпріоритетнішим методологічним завданням 

педагогічної науки. Встановлення закономірностей дозволяє розкрити 

найсуттєвіше, найнеобхідніше, найзагальніше у педагогічних явищах, 

міжнаукові зв’язки і взаємодії, намітити шляхи удосконалення педагогічної 

практики, здійснювати управління пізнавальною діяльністю. 

Проблемі закономірностей і законів виховання і навчання в педагогічній 

літературі увага приділялася різними дослідниками. Тут слід зазначити 

погляди Г. Александрова, Ю. Бабанського, Б. Гершунського, М. Данилова, 

Б. Лихачова, І. Підласого, В. Помогайба та ін. 

Мета статті полягає у висвітленні закономірностей і принципів 

екологічної освіти майбутніх учителів початкової школи у вищому 

навчальному закладі. 

Виклад основного матеріалу. Екологічна культура – культура всіх 

видів людської діяльності, так чи інакше пов’язаних із пізнанням, освоєнням 

чи перетворенням природи. Складається зі знання екологічних норм, їх 

розуміння, усвідомлення необхідності виконання, формування почуття 

відповідальності за долю природи, розробки природоохоронних заходів та 

безпосередньої участі у їх виконанні. Передбачає дотримання норм 
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природоохоронного законодавства, зміцнення законності у справі охорони 

навколишнього середовища. 

У процесі екологічної освіти майбутніх учителів початкової школи, крім 

закономірностей суспільного розвитку, впливу соціально-економічних умов 

на становлення екологічної культури студентів, вважаємо за необхідне 

підкреслити особливу значущість таких закономірностей: 

психологічні і власне педагогічні закономірності: 

• цілісність особистості й адекватна цілісність навчальних і виховних 

впливів; 

• результати виховного процесу (у тому числі і навчання) визначаються 

тією системою діяльностей, стосунків і спілкування, в яку включається 

студент; 

• провідною закономірністю розумового розвитку в навчанні є єдність 

знань, діяльності і установок, що перебудовуються; 

• залежність результатів навчання і виховання від власної активності 

суб’єкта педагогічного процесу; 

пізнавальні закономірності у навчанні: 

• пошук, розкриття пізнавальної суперечності, її подолання як основа 

оволодіння розумовими діями і дослідницькими уміннями; 

• закономірності взаємодії видів пізнавальної діяльності у навчанні; 

• розвивально-орієнтована взаємодія структур інтелектуальних 

процесів у пізнавальній діяльності студента як необхідна умова розвитку 

його розумових можливостей; 

організаційні і управлінські закономірності: 

• залежність результатів навчання і виховання від тих умов, у яких вони 

проводяться (загальна навчальна обстановка, засоби, методи і прийоми, 

організаційні форми навчання і виховання); 

• закономірна ефективність зворотного зв’язку в педагогічному процесі, 

його динамічний характер. 
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Принципи навчання – це керівні ідеї, нормативні вимоги до організації і 

проведення дидактичного процесу. Вони носять характер найзагальніших 

вказівок, правил, норм, що регулюють процес навчання.  

Загальні дидактичні принципи знайшли своє віддзеркалення в роботах 

Ю. Бабанського, Б.Т.Ліхачова, П. Підкасистого, І. Підласого та ін. Вивченню 

принципів екологічної освіти присвячені дослідження А. Захлєбного, 

І. Звєрєва, Е. Кудрявцевої, В. Максимової, Е. Сластеніной, І. Суравегіної. 

На нашу думку, можна виокремити наступні групи принципів, що 

реалізуються при формуванні екологічної культури: загальнодидактичні 

принципи, принципи, що є особливо значущими для екологічної освіти та 

специфічні принципи екологічної освіти. 

Відповідно до цілей і завдань екологічної освіти формуються в 

педагогічній теорії і розвиваються на практиці принципи, які визначають 

процес становлення і розвитку відповідального ставлення до навколишнього 

середовища. 

Разом із класичними принципами у дидактику поступово входять 

принципи, що відображають закономірності процесу навчання: принцип 

створення оптимальних умов, свідомого ставлення до процесу навчання, 

принцип випереджаючого навчання, принцип навчання на вищому рівні 

труднощів. 

Загальнодидактичні принципи: 

- науковості; 

- єдності теорії і практики; 

- систематичності; 

- єдності навчання і виховання; 

- провідної ролі вчителя і самостійності учнів; 

- наочності; 

- доступності; 

- міцності і дієвості результатів тощо.  
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Дидактичним принципами, що є особливо значущими для екологічної 

освіти, ми вважаємо:  

- міжпредметний підхід,  

- взаємозв’язок глобального, національного і краєзнавчого розкриття 

екологічних проблем,  

- прогнозування результатів діяльності,  

- проблемності і історизму, 

- гуманізації,  

- безперервність освіти. 

До специфічних принципів екологічної освіти, ми вважаємо, належать 

принципи: 

- єдності інтелектуальної і вольової сфери у взаємодії з природою;  

- цілеспрямованості спілкування з навколишнім середовищем;  

- освітньої функції природи. 

Висновок. Становлення майбутніх учителів початкової школи у вищому 

навчальному закладі як екологічно вихованої особистості в умовах 

педагогічного процесу ВНЗ відбувається за умови органічної єдності 

закономірностей і принципів екологічної освіти, наукових знань про 

природні і соціальні чинники середовища з чуттєвим сприйняттям, яке 

пробуджує естетичні переживання і породжує прагнення внести практичний 

внесок у її поліпшення.  
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