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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ  

 

"Любов до природи слід виховувати з раннього дитинства. 

Дітей, що не вміють ще ходити, 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." 

Григорій Ващенко 

 

Стрімке загострення екологічної ситуації у світі, що є результатом порушення законів природи і 

визначається наявністю проблем у взаємовідносинах людини з навколишнім природним середовищем, 

висуває нові вимоги до суспільства і кожної особистості зокрема, її фізичних і духовних якостей. У зв’язку 

цим світова громадськість наголошує на важливості збереження, раціонального використання і охорони 

природи. Виникає гостра необхідність у подоланні екологічної безграмотності, екологічного безкультур’я 

дорослого населення та підростаючих поколінь.  

Світ природи є середовищем перебування людини, яка має бути зацікавлена в збереженні цілісності, 

чистоти, гармонії в природі. Природне середовище було, є і буде незмінним партнером людини в її 

повсякденному житті. Ми черпаємо із скриньки природи всі наші багатства. Природа, її краса і велич 

залишаються нашим головним скарбом, нашою святинею, якій непідвладні час і мода. Тому актуальною 

проблемою сьогодення є збереження і охорона довкілля, а екологічна освіта й виховання повинні охоплювати 

усі вікові, соціальні та професійні групи населення. Однак її центральною ланкою є школа, оскільки саме в 

шкільні роки формування особистості відбувається найбільш інтенсивно.  

Загальні положення екологічної освіти і виховання, питання формування екологічної культури 

особистості вивчали А.Волкова, О.Захлєбний, І.Звєрєв, О.Лабенко, С.Лебідь, Н.Лисенко, І.Матрусов, 

О.Мащенко, Р.Науменко, Л.Печко, О.Пруцакова, Г.Пустовіт, Н.Пустовіт, І.Родигіна, М.Соннова, 

А.Степанюк, І.Суравегіна. Проблема формування певних компонентів екологічної культури учнів молодшого 

шкільного віку знайшла висвітлення у низці психолого- педагогічних праць (О.Варакута, Г.Волошина, 

І.Жаркова, С.Жупанин, Г.Ковальчук, О.Крюкова, Д.Мельник, Л.Нарочна, І.Павленко, Л.Різник, Л.Салєєва, 

Л.Селюкова, Г.Тарасенко, Т.Тарасова, Г.Ткачук, Л.Шаповал та ін.).  

Молодший шкільний вік сприятливий для розвитку в учнів основ екологічної культури. Самою природою 

обумовлено соціальне призначення дитинства – адаптація дитини до природи і суспільства, здатність брати 

відповідальність за свої вчинки перед людьми, рослинним і тваринним світом. Пізнання навколишнього світу 

розпочинається з накопичення чуттєвого досвіду, фактичного матеріалу, який осмислюється з метою 

засвоєння системи знань, адекватної навколишній природі з її зв’язками і залежностями. У процесі 

екологічного виховання учні набувають знань про навколишнє середовище, його захист для збереження 

гармонії, краси, вчаться охороняти природу. Такі знання, уміння й навички не існують без осмислення 

молодшими школярами екологічних явищ, естетичної краси природи.  

У контексті нашого дослідження визначимо шість підсистем знань та інтелектуальних умінь екологічного 

змісту, котрі повинні засвоїти учні у процесі екологічного виховання:  

1) пізнавальна: про цілісність навколишнього середовища, закони і закономірності, які забезпечують 

формування наукового світогляду особистості на всіх етапах її навчання та розкривають комплексність і 

взаємозв’язок антропогенного впливу на сучасний стан довкілля, екологічні проблеми і шляхи їх розв’язання 

у системі «природа – людина – суспільство»; 

2) оцінна: про роль і цінність природи, місце і значення людини в довкіллі та характер і ступінь 

антропогенного впливу на нього; 

3) нормативно-правова: про правові основи взаємостосунків людини і суспільства з навколишнім 

середовищем, правила і норми поведінки у довкіллі; 

4) прогностична: про сутність можливих напрямів і способів вирішення екологічних проблем та про 

можливу стратегію власної природоохоронної діяльності в навколишньому середовищі; 
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5) діяльнісна: про можливі форми, методи і засоби вирішення екологічних проблем, проведення 

спостережень та досліджень; про мотиви і стимули активізації конкретної природоохоронної діяльності 

особистості в довкіллі; 

6) комунікативна: про способи, напрями та підходи до спільного вирішення навчально-практичних 

завдань з вивчення та охорони природи, подолання непорозумінь, конфліктних ситуацій, вироблення і 

слідування власній чи колективній думці, рішенню. 

Загальноосвітня школа покликана виховувати у школярів любов до рідного краю, навчати основ охорони 

навколишнього середовища, науково обґрунтованого використанням природних багатств. 

Головним завданням екологічної освіти сучасної школи можна вважати: 

 засвоєння наукових знань про взаємозв’язок природи, суспільства і людської діяльності; 

 розуміння багатогранної цінності природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема; 

 оволодіння нормами правильної поведінки в природному середовищі; 

 розвиток потреби спілкування з природою; 

 активізація діяльності щодо охорони й поліпшення навколишнього середовища. 

У формуванні екологічної свідомості відповідальна роль належить початковій школі, яка є однією з 

перших ланок становлення людини – громадянина. Основні риси характеру особистості формуються у 

ранньому дитинстві, і спілкування з природою має у вихованні дитини першорядне значення. Для успішного 

екологічного виховання молодших школярів необхідно вичленити екологічний потенціал кожного 

навчального предмета. Основну роль при цьому слід відвести природознавству, під час вивчення якого 

необхідно закласти наукову основу природоохоронної діяльності дітей.  

Екологічне виховання має забезпечувати реалізацію принципових загальнодидактичних положень, таких 

як системність і систематичність, наступність і неперервність, гуманізація і науковість тощо. Необхідність 

реалізації цих принципів посилює інтегрувальну функцію навчальних предметів початкової школи. На цьому 

етапі навчальної діяльності необхідно дати початкові уявлення та знання про природу і людину як основу 

екологічної культури та створити умови для аналізу природного довкілля. 

Розв’язання цих завдань можливе безпосередньо на уроках української мови, літературного читання, 

природознавства, на уроках «Я і Україна» та в позаурочний час. Тому вчитель має чітко визначати місце, 

призначення та перспективи кожного уроку, його зв’язок з іншими заняттями. Організовуючи процес 

вивчення навколишнього середовища – світу природи і людини, педагог має дібрати методи і форми, які 

стимулюватимуть навчальну діяльність учнів, робитимуть її творчою, бажаною і цікавою для кожної дитини.  

Важливу роль у формуванні екологічної культури молодших школярів відіграє підручник, на сторінках 

якого знаходяться різноманітні завдання природничого характеру і тексти, які стимулюють охороняти і 

берегти природу, зокрема, «Прекрасна наша Земля. Тішать око золотисті ниви, зелені гаї, голубі ріки й озера. 

Цю земні красу треба берегти і примножувати. Друже, ставай до лав юних захисників природи!» або 

«Присутність у лісі мурашок – запорука його здоров’я. За день гніздо мурашок знищує до 100 тисяч 

шкідників. До того ж ці трудівники розносять насіння трав і квітів. Риючі підземні ходи, вони зрихлюють 

грунт, перемішують його, збагачують органічними добривами. Відкривають доступ повітря до коренів».  

Дуже важливо для дітей у початкових класах бачити те, про що розповідає вчитель. Тож потрібно 

використовувати наочний і демонстраційний матеріал, який заохочує дітей до навчання й викликає позитивні 

емоції. Без інтересу, подиву, радості, неможливе успішне навчання в початкових класах. Щоб зацікавити 

дітей, варто добирати до кожної теми додатковий матеріал. Це можуть бути тематичні презентації: «Птахи та 

звірі України», «Рослини рідного краю», «Заповідні куточки Херсонщини», «Калина – моя Україна» тощо. 

Екологічний матеріал за своїм змістом має бути різноплановий, а джерелами його надходження є науково-

природнича та науково-популярна, довідкова, художня література, місцева періодична преса, Інтернет та ін.  

Уже в початкових класах слід підвести дітей до думки, що людина – невід’ємна складова частини 

природи, що вона, розвиваючись та задовольняючи свої потреби, впливає на навколишнє середовище. 

Причому, цей вплив може бути як позитивним, так і негативним. Доцільно на уроках природознавства навести 

приклади і показати, що в результаті безвідповідального ставлення до природи знищено ліси на значних 

територіях, суттєво скоротилася чисельність багатьох тварин, птахів і рослин, деякі – навіть повністю зникли 

з поверхні Землі.  

Отже, сьогодні актуальним є перехід екологічної освіти і виховання з рівня простої поінформованості на 

більш високий рівень формування наукового світогляду, екологічної вихованості особистості, а відтак 

розуміння нею цілісності природи та її процесів, вироблення нової системи цінностей, де людина і об’єкти 

природи розглядаються як рівноцінні. 

 


