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Сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу для життя 

людей. Забруднення повітря, водоймищ, ерозія ґрунтів і вирубування лісів у 

багатьох місцях досягли критичного рівня. Екологічна криза вимагає 

інтенсивного екологічного виховання підростаючого покоління зокрема і 

населення загалом. 

Екологічне виховання – систематична педагогічна діяльність, спрямована 

на розвиток екологічної культури особистості. 

Система екологічного виховання передбачає формування умінь аналізувати 

явища природи, бережливого ставлення до її багатств як надзвичайно важливого 

середовища існування людини. 

Основними завданнями екологічного виховання є нагромадження у 

людини екологічних знань, виховання любові до природи, прагнення берегти і 

примножувати її багатства та формування вмінь і навичок природоохоронної 

діяльності. 

Зміст екологічного виховання передбачає розкриття сутності світу 

природи – середовища існування людини, яка повинна бути зацікавлена у 

збереженні його цілісності, чистоти, гармонії. Індивід має вміти осмислювати 

екологічні явища і розумно взаємодіяти з природою. Естетичний підхід до природи 

сприяє формуванню моральних почуттів обов'язку і відповідальності за її 

збереження, спонукає до природоохоронної діяльності. 

Любов до природи слід виховувати з раннього дитинства. «Дітей, що не 

вміють ще ходити, – вважав Г. Ващенко, – треба частіше виносити на свіже 

повітря, щоб вони могли бачити рідне небо, дерева, квіти, різних тварин. Все це 

залишається в дитячій душі, осяяне почуттям радості, і покладе основи любові до 

рідної природи». 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Метою екологічного виховання є формування в особистості екологічної 

свідомості і мислення. Передумова для цього – екологічні знання, наслідок – 

екологічний світогляд. Екологічну свідомість як моральну категорію потрібно 

виховувати у дітей із раннього дитинства. 

Щоб екологічне виховання дало потрібний результат, воно має бути 

організоване належним чином. Робота має бути цілеспрямованою, учні повинні 

розуміти, для чого вони виконують певне завдання та яким має бути результат. 

Важливість і потреба у діяльності дає учням почуття задоволення кінцевим 

результатом, відчуття причетності до вирішення глобальних проблем, готує до 

продуктивної праці в різних галузях виробництва, до свідомого самостійного життя 

у злагоді з природою. 

Виховна ефективність екологічної діяльності підвищується за тієї умови, 

якщо учні є не лише виконавцями, а й організаторами. Тому слід доручати 

вихованцям виконання творчих завдань, які вирішуються колегіально, у співпраці, 

спонукають до пошуку об’єктів впливу, до раціоналізаторських ідей і вирішення 

проблем. 
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