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«Земля загине не від великої кількості людей, а від великої кількості нелюдей». Виховання у молоді екологічної 

свідомості починається з виховання духовний якостей особистості, екологічної культури. Сучасна байдужість, 

жорстокість, недбалість по відношенню до природи, мусить задуматись усіх людей про наше майбутнє! Порушення 

взаємозв’язків між живими організмами, порушення ареалів мешкання організмів, забруднення біосфери жахливо й 

швидкими темпами неминуче веде до зміни клімату, до екологічної катастрофи. 

Екологічна свідомість – це розуміння взаємозв’язків між усіма компонентами природи, середовища, в якому 

живе людина, що пов’язано з її духовністю, людяністю і формує відношення до оточуючого середовища та її 

мешканців. Споживче відношення до природних ресурсів призвело до жахливих наслідків: зміна клімату, зникнення 

видів рослин і тварин, руйнування біоценозів і т.д. Тому дуже важливо формувати екологічну свідомість 

ексцентричного типу відповідно до якої вищу цінність являє собою гармонійний розвиток людини і природи як 

єдиного цілого. Метою таких відносин є бережне ставлення до природних багатств та їх відновлення з одночасним 

не споживацьким задоволенням потреб людини, діяльність природоохоронних заходів продиктована необхідністю 

зберегти природу заради неї самої. 

Для формування екологічної свідомості у молоді, людства в цілому, перш за все, необхідно виховувати моральні 

риси: любов, милосердя, доброту, скромність, чесність, бути задоволеним тим, що маєш і збагачувати природні 

ресурси, дбайливо відноситись до середовище в якому живемо, як про свій дім.  

Для цього існують багато засобів: 

 перш за все, на мій погляд, це вивчення Біблії і біблійних законів, що сприяють духовному розвитку 

особистості, формуванню моральних принципів, вихованню рис людяності; 

 проведення виховних заходів,  

 екологічних акцій, 

 екологічних рейдів, 

 екологічних конференцій тощо. 

В коледжі НФаУ існує клуб «Спектрум», де здобувачі освіти краще знайомляться з оточуючим світом, 

природою та її законами, беруть участь у конференціях, екологічних акціях, наукових пікніках, екологічних 

екскурсіях, виготовляють творчі роботи.  

На заняттях з дисципліни «Біологія і екологія» проводяться навчальні екологічні проекти, які стимулюють 

самостійну роботу здобувачів освіти й сприяють формуванню у них екологічної свідомості, відповідальності, 

екологічного мислення. Проводяться практичні тренінги по вивченню взаємозв’язків у природі та вплив людської 

діяльності на них. 

Отже, найважливішою потребою сучасності є формування у молоді, у людства в цілому, екологічної свідомості, 

екологічного мислення, культури, людяності, бережного відношення до природних багатств, щоб зберегти живою 

нашу планету – Земля та життя усіх її мешканців в гармонії зі Всесвітом. 
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