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АНОТАЦІЯ 

Саєнко Ю.О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 

Київ, 2021. 

У дисертації проведено цілісне дослідження проблеми підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів у 

процесі вивчення фахових дисциплін. Концептуальна ідея дослідження 

полягає у тому, що підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін є 

міждисциплінарною проблемою, що розробляється в сферах сучасної 

філософії освіти, педагогіки, психології, технологізації освітньої діяльності 

тощо. Це складний, багатоаспектний процес, складова професійно-

педагогічної підготовки, екологічної освіти, зміст яких ґрунтується на 

сукупності загальнопедагогічних закономірностей, принципів і цінностей, а 

його результатом є готовність до означеного виду діяльності. Змінними 

складовими цієї готовності є педагогічні умови, що мають свою специфіку і 

залежать від конкретної педагогічної ситуації. 

У дисертації проаналізовано стан дослідження проблеми підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до екологічного виховання учнів у 

сучасному науковому дискурсі. З’ясовано, що у психолого-педагогічній 

літературі існує два підходи до проблеми ієрархічного взаємозв’язку між 

екологічної освітою і екологічним вихованням. У відповідності до першого 

підходу має місце певне розмежування між цими поняттями. Його 

прибічники наполягають, що екологічна освіта пов’язана із навчальним 

процесом і впливає на сферу раціонального мислення, натомість екологічне 

виховання звернено переважно до емоційно-чуттєвого світу особи і сприяє 
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формуванню її світовідчуття. У відповідності до другого підходу ці поняття 

переплітаються, взаємодоповнюють та взаємозалежать одне від одного, вони 

спрямовані на досягнення спільного результату – формування екологічно 

вихованої особистості. 

Розкрито досвід організації екологічної освіти у Великій Британії, 

Сполучених Штатів Америки і Республіки Польща. Загальним завданням 

екологічної освіти вчені Великої Британії вважають формування екологічної 

свідомості особистості, конкретизоване на рівні трьох основних завдань 

екологічної освіти: формування адекватних екологічних уявлень; 

формування ставлення до природи; формування системи умінь і навичок 

(технологій) взаємодії з природою. Провідними завданнями екологічної 

освіти в США є: забезпечення контактів дітей з навколишнім природним 

середовищем; уможливлення досліджень живих організмів в природному 

середовищі їх існування; формування екологічно прийнятних стилів 

поведінки та діяльності в природі; формування сукупності знань про єдність 

людини, суспільства та природного середовища тощо. 

У Республіці Польща екологічна освіта спрямована на формування 

високої культури, практичних умінь і навичок у спілкуванні з природою; 

розвиток дбайливого, господарського ставлення до природи; особистої 

відповідальності за стан довкілля на національному і глобальному рівнях; 

формування активної громадянської позиції при розв’язанні екологічних 

проблем. Виявлені конструктивні ідеї зарубіжного досвіду рекомендовано 

для впровадження у вітчизняному освітньому полі. 

Охарактеризовано компонентно-показникову структуру готовності 

майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів, яка є 

сукупністю стійких зв’язків між компонентами, показниками, критеріями та 

рівнями готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного 

виховання учнів. Обґрунтовано ціннісно-культурний, когнітивно-діяльнісний 

та оцінно-рефлексивний компоненти.  

Показниками компонентів визначено ціннісні орієнтації; екологічну 
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культуру, екологічну компетентність, здатність до рефлексії та самооцінки. 

Критеріями оцінювання є термінальні та інструментальні цінності; 

екологічна освіченість, екологічна свідомість, екологічна діяльність; знання 

методики екологічного виховання, теоретичні знання основ екології, 

практичні уміння; індивідуальна міра вираженості рефлексивності. Визначені 

критерії оцінювання дали можливість здійснити якісний і кількісний аналіз 

готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів та визначити рівні (високий, середній, низький). 

Обґрунтовано модель підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін, яка 

охоплює взаємопов’язані блоки: методологічно-цільовий, процесуально-

змістовий та діагностувально-результативний. 

Методологічно-цільовий блок спрямований на обґрунтування 

аксіологічного, діяльнісного, компетентнісного та міждисциплінарного 

підходів наукових підходів, а також трьох груп принципів: група 

фундаментальних принципів (наступності, суб’єктності, логічності), 

дидактичних (системно-послідовного навчання, міждисциплінарності, 

принцип пріоритету активних методів навчання) та специфічних (принцип 

екологізації освіти). У блоці визначено мету підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів у процесі вивчення 

фахових дисциплін, яка полягає у формуванні готовності майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів та завдання: реалізація 

визначених педагогічних умов підготовки; формування системи ціннісних 

орієнтацій, екологічної культури, екологічної компетентності, здатності до 

рефлексії і самооцінки; добір ефективних форм, методів та інноваційних 

технологій підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного 

виховання учнів. 

Процесуально-змістовий блок відображає необхідні педагогічні умови 

підготовки майбутніх учителів початкових класів (екологізація фахових 

дисциплін, реалізація потенціалу неформальної освіти, впровадження 
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інтерактивних методів).  

Екологізація фахових дисциплін у підготовці майбутніх учителів 

початкових класів передбачає інтеграцію певних аспектів екології  практично 

у всі навчальні дисципліни, що вивчаються протягом усього терміну 

навчання. Реалізація потенціалу неформальної освіти спонукала створення 

Студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку», 

а також організацію та проведення Тижнів екологічної освіти. Використання 

інноваційних форм та методів підготовки передбачало організацію 

інтерактивного навчання (моделювання життєвих ситуацій, використання 

рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та 

відповідної ситуації).  

Обґрунтовані педагогічні умови реалізуються упродовж 

діагностувально-аналітичного, заохочувально-мотиваційного, змістово-

технологічного та особистісно-рефлексивного етапів підготовки майбутніх 

учителів початкових класів. Педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів початкових класів є основою для ефективного розвитку ціннісно-

культурного, когнітивно-діяльнісного та оцінно-рефлексивного компонентів 

готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів. 

У діагностувально-результативному блоці представлено 

характеристику показників компонентів, критеріїв оцінювання та рівнів 

готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів.  

Аналіз результатів отриманих в ході експериментального дослідження 

дозволяє стверджувати, що обґрунтовані педагогічні умови підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів є 

ефективними.  

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше на основі 

аналізу філософсько-педагогічних чинників у контексті проблеми 

дослідження виокремлено теоретичні підходи та схарактеризовано 
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особливості професійної готовності майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів, що знайшло своє відображення у теоретичних 

конструктах моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін; 

обґрунтовано педагогічні умови (екологізація фахових дисциплін; реалізація 

потенціалу неформальної освіти; використання інтерактивних методів 

навчання) підготовки майбутніх учителів початкової школи до екологічного 

виховання учнів; здійснено аналіз зарубіжного досвіду організації 

екологічної освіти та виявлено його конструктивні ідеї для впровадження у 

вітчизняному освітньому полі; уточнено сутність змістових характеристик 

поняттєво-категоріального апарату дослідження: «екологічне виховання»; 

удосконалено форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до екологічного виховання учнів; подальшого розвитку 

набули теоретичні й методичні основи діяльнісного підходу до екологічного 

виховання учнів початкової школи; методичні основи використання 

потенціалу неформальної освіти в екологічному вихованні учнів.  

Практичне значення дослідження полягає у розробленні компонентів, 

показників і рівнів готовності майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів; у створенні навчально-методичного 

комплексу для майбутніх учителів початкових класів, зокрема навчально-

методичного посібника «Підготовка майбутніх педагогів до реалізації 

екологічної освіти для сталого розвитку», та робочої програми спецкурсу 

«Організація екологічного виховання в початковій школі» для підготовки 

бакалаврів зі спеціальності 013 Початкова освіта. Результати наукового 

дослідження можуть бути використані під час написання освітніх програм, 

навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для студентів 

ЗВО, учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної 

освіти, неформальної освіти. 

Ключові слова: учитель початкових класів, заклад вищої освіти, 

професійна підготовка майбутнього вчителя, екологічне виховання, 
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готовність до екологічного виховання, освітній процес, фахові дисципліни. 
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ABSTRACT 

Yuliia Saienko. The training of future primary school teachers for 

pupils’ ecological education in the process of studying the professional 

disciplines. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the scientific degree of candidate of pedagogical sciences on the 

specialty 13.00.04 – The theory and methods of professional education. Ivan 

Zyazyun Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of 

Educational Sciences of Ukraine (NAES of Ukraine), Kyiv, 2021. 

Our thesis presents the integral research of training future primary school 

teachers for pupils’ ecological education in the process of studying the professional 

disciplines. The conceptual idea of the research is the training of future primary 

school teachers for ecological education in the process of studying the professional 

disciplines as an interdisciplinary problem developed in the field of modern 

philosophy of education, pedagogy, psychology, technologicalization of 

educational activities and more. It is a complex, multifaceted process, the 

component of professional and pedagogical training, ecological education, which is 

based on a set of general pedagogical rules, principles and values, and its result is 
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based on readiness for the specified activity. Variable components of this readiness 

are pedagogical conditions with their own specifics including the specific 

pedagogical situation. 

It analyzes the problems of the future primary school teacher training for 

pupils’ ecological education in the modern scientific discourse. It was found that 

there are two approaches to the problem of hierarchical relationship between 

ecological education and ecological upbringing in the psychological and 

pedagogical literature. According to the first approach, there is a certain distinction 

between these concepts. Proponents insist that environmental education is 

connected with the learning process and affects the field of rational thinking, while 

ecological education is focused primarily on the emotional world of a person and 

contributes to the formation of his worldview. In accordance with the second 

approach, these concepts are intertwined, complementary and interdependent, they 

are aimed at achieving the common result – the formation of ecologically educated 

personality. 

The experience in organizing ecological education of Great Britain, the 

United States of America and the Republic of Poland is revealed. British scientists 

consider the formation of ecological awareness of the individual as the general task 

of ecological education, specified at the level of three main tasks of ecological 

education: the formation of adequate environmental ideas; formation of attitude to 

nature; the system formation of skills and interaction abilities (technologies) with 

nature. The leading objectives of environmental education in the United States are: 

ensuring contact of children with the environment; enabling research of living 

organisms in the natural environment of their existence; formation of ecologically 

friendly models of behavior and activities in nature; formation of a set of 

knowledge about the man’s unity, society and the natural environment, etc. 

In the Republic of Poland, ecological education is aimed at the formation of 

high culture, practical skills and abilities in interaction with nature; development of 

careful, economic attitude to nature; personal responsibility for the state of the 

environment at the national and global levels; formation of an active civil position 
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in solving environmental problems. The identified constructive ideas of foreign 

experience are recommended for implementation in the domestic educational field. 

The component-criterion structure of training future primary school teachers 

for pupils’ ecological education is characterized, which is a set of stable 

connections between components, indicators, criteria and levels of readiness of 

future primary school teachers for pupils’ ecological education. Value-cultural, 

cognitive-activity and evaluation-reflexive components are substantiated. 

Component indicators determine value orientations; ecological culture, 

ecological competence, ability to reflect and self-esteem. The evaluation criteria 

are terminal and instrumental values; ecological education, ecological 

consciousness, ecological activity; methods of ecological education, theoretical 

knowledge of the basic ecology, practical skills; individual measure of reflexivity. 

The evaluation criteria make it possible to determine the readiness levels of the 

future primary school teachers for ecological education (high, medium, low). 

The model of training future primary school teachers for pupils’ ecological 

education in the process of studying professional disciplines is substantiated, 

which covers interrelated blocks: methodological and target, procedural-semantic 

and diagnostic-effective. 

The methodological and target block is aimed at substantiating the 

axiological, activity, competence and interdisciplinary approaches of scientific 

approaches, as well as three groups of principles: group of fundamental principles 

(continuity, subjectivity, logic), didactic (systematically consistent learning, 

interdisciplinary, active training principles of priority) and specific (the principle of 

greening education). The block defines the purpose of training future primary 

school teachers for ecological pupils’ education in the process of studying 

professional disciplines, which is to form the readiness of future primary school 

teachers for pupils’ ecological education and tasks: implementation of certain 

pedagogical conditions due to the training; formation of a value orientation system, 

ecological culture, ecological competence, ability to reflect and self-esteem; 

selection of effective forms, methods and innovative technologies of training future 
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primary school teachers for pupils’ ecological education. 

The procedural and semantic block reflects the necessary pedagogical 

conditions for training future primary school teachers (greening the professional 

disciplines, realization of the non-formal education potential, introduction of 

interactive methods). 

The greening of professional disciplines in the training of future primary 

school teachers involves the integration of certain aspects of ecology in almost all 

disciplines studied throughout the study period.  

The realization of the non-formal education potential includes the creation of the 

Student scientific laboratory «Environmental Education for Sustainable 

Development», as well as the organization and carrying out «Weeks of 

Environmental Education». 

The use of innovative forms and methods of training involves the 

organization of interactive learning skills (modeling of life situations, the use of 

role-playing games, solving joint problem based on the analysis of circumstances 

and the relevant situation). 

Substantiated pedagogical conditions are realized during the diagnostic-

analytical, encouraging-motivational, content-technological and personal-reflexive 

stages of training future primary school teachers. The pedagogical training 

conditions of future primary school teacher are the basis for the effective 

development of value-cultural, cognitive-active and evaluation-reflexive 

components of the future primary school teacher's readiness for pupils’ ecological 

education. 

The diagnostic and effective blocks provide a description of the components, 

indicators, assessment criteria and readiness levels of the future primary school 

teachers for pupils’ ecological education. 

Analysis of the results obtained during the experimental study helps to 

suggest the substantiated pedagogical conditions for the training of future primary 

school teachers for pupils’ ecological education are effective. 

The scientific novelty is that, for the first time, theoretical approaches are 
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singled out on the basis of the analysis of philosophical and pedagogical factors in 

the context of the research problem including the characterized features of 

professional readiness of future primary school teachers for pupils’ ecological 

education. All these aspects are reflected in the theoretical constructs of the 

training model of future primary school teachers for pupils’ ecological education, 

substantiated pedagogical conditions (greening of professional disciplines, the 

realization of the non-formal education potential; the training readiness of future 

teachers for pupils’ ecological education is investigated; the analysis of foreign 

experience of the organization in ecological education is carried out and its 

constructive ideas for introduction in the domestic educational field are revealed. 

The essence of the semantic characteristics for the conceptual and categorical 

apparatus of the research is specified: «ecological education», «professional 

training of a primary school teacher». The forms and methods of professional 

training of future primary school teachers for pupils’ ecological education are 

improved. Theoretical and methodical bases of the activity approach to ecological 

education of primary school pupils are further developed; methodical bases of the 

non-formal education potential in pupils’ ecological education. 

The practical significance of the study lies in the development of criteria, 

indicators and levels of professional readiness of future teachers for primary school 

pupils’ ecological education, the creation of educational and methodological 

complex for future primary school teachers, including manual «Preparation of 

future teachers for ecological education for sustainable development» and the 

working program of the special course «Organization of environmental education 

in primary school» for the preparation of bachelors specialty 013 Primary 

Education. The results of scientific research can be used in writing educational 

programs, teaching guidelines for students, primary school teachers, in the system 

of postgraduate pedagogical education, non-formal education. 

Key words: primary school teacher, higher education institution, 

professional training of future teachers, ecological education, readiness for 

ecological education, educational process, professional disciplines. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. В умовах поглиблення екологічної кризи, 

що відбувається впродовж ХХ – початку ХХІ століть, актуалізується 

проблема  необхідності усунення її наслідків, нагальності виконання вимог 

міжнародних актів, до яких приєдналась Україна. Нині відбувається 

увиразнення людської некомпетентності при вирішенні регіональних, 

національних, глобальних екологічних проблем, відповідно посилюється 

актуальність проблеми підготовки майбутнього вчителя до екологічного 

виховання учнів. 

Екологічна освіта й екологічне виховання спрямовані на взаємодію 

людини з природним середовищем, оптимізацію соціоприродних відносин, 

підвищення рівня екологічної культури, формування якої починається з 

раннього віку. Від міцності сформованості її складових (знання, переконання, 

свідомість, любов до природи) залежить подальше ставлення особистості до 

навколишнього середовища. 

Підтвердженням того, що екологічна освіта та виховання набувають 

сьогодні державного характеру, свідчить законодавчо-нормативна база, 

зокрема Закон України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), 

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті (2002), 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки (2014); 

Концепція розвитку педагогічної освіти (2018), Концепції «Нова українська 

школа» (2016), Державний стандарт початкової освіти (2018) тощо; а також 

Закон України «Про охорону навколишнього середовища» (1998) та його 

нова редакція (2018), «Концепція екологічної освіти в Україні» (2001), 

«Концепція неперервної екологічної освіти та виховання в Україні», 

Стратегія Уряду України, підготовленої на виконання пунктів 11-12 Рішення 

IV/2, прийнятого на Четверній Нараді Сторін Конвенції ЕСПОО (2008); 

Загальна програма дій Союзу з охорони навколишнього середовища до 2020 

року «Жити добре в рамках обмеженості ресурсів нашої планети» (2013); 
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Додаток XXX до Глави 6 Навколишнє середовище Угоди про Асоціацію 

України з ЄС (2014) тощо. Важливі положення з визначеної проблеми 

представлені у міжнародно-правових документах, насамперед резолюціях 

Європейської робочої групи щодо екологічної освіти та виховання (1988), у 

Декларації РІО (ООН, 1992), Резолюції з екологічної освіти Європейського 

Парламенту (1993), Декларації Салоніки (ЮНЕСКО, 1997), Хартії Землі 

(2000), рішенні IV Міжнародної конференції з екологічної освіти «Стратегія 

екологічної освіти та виховання у XXI столітті» (2000) та узагальненнях 

результатів діяльності таких організацій, як Рада Землі та Міжнародний 

зелений хрест (2000), ЮНЕСКО (Рамковий документ дій, Дакар, 2000), 

Шоста програма дій з охорони довкілля ЄС (2001–2010) тощо. 

Аналіз джерельної бази засвідчив, що професійна підготовка майбутніх 

учителів початкової школи до екологічної освіти та виховання учнів активно 

досліджується вітчизняними і зарубіжними вченими. Її теоретико-

методологічні засади обґрунтовувалися під впливом ідей мислителів різних 

історичних періодів, у тому числі вітчизняних учених: К. Ушинського, 

В. Вернадського, В. Сухомлинського та ін. Історико-педагогічний, 

загальнопедагогічний і психологічний аспекти виховання ціннісного 

ставлення учнів до природи вивчали П. Бачинський Г. Білявський, 

В. Вербицький, М. Дробноход, Н. Грейда, М. Мойсєєв, В. Крисаченко, 

І. Костицька, Л. Нечепоренко, С. Шмалєй, Н. Щокіна, В. Червонецький та ін. 

Вагомий внесок у вирішення проблем екологічної освіти, опрацювання 

її теоретико-методологічних положень здійснили: Л. Білик, Л. Лук’янова, 

К. Ситник, А. Степанюк, О. Плахотник, Г. Пустовіт та ін. Особливості 

формування екологічного світогляду, екологічної свідомості, екологічного 

мислення, екологічної культури як складових екологічної освіти вивчали 

Ю. Бойчук, М. Дробноход, М. Кисельов, О. Козлова, Н. Негруца, І. Мазур, 

С. Совгіра, О. Пруцакова та ін. Наукові дослідження з теорії і практики 

екологічної освіти у вищій школі здійснювали Н. Грейда, Н. Демешкант, 

Н. Єфіменко, І. Костицька, О. Мітрясова, А. Некос, О. Плахотник, 
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Л. Титаренко, Т. Чурилова. 

Утім, незважаючи на багатоаспектність наукових праць, проблема 

підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів у процесі вивчення фахових дисциплін недостатньо досліджена у 

теоретико-методологічному та методичному аспектах. 

Аналіз наукової літератури, вивчення нормативно-правових 

документів, узагальнення практичного досвіду щодо професійної підготовки 

майбутніх вчителів початкових класів дозволяють окреслити наявні 

суперечності між: 

- усвідомленою суспільною потребою у педагогічних кадрах, 

здатних вирішувати проблеми екологічного виховання молодших школярів, і 

чинною системою професійної підготовки у закладах вищої освіти; 

- доцільністю екологізації усіх навчальних предметів початкової 

школи та поширеним на практиці низьким використанням їх потенційних 

можливостей; 

- необхідністю створення моделі підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів у процесі вивчення 

фахових дисциплін і наявними технологіями професійної підготовки 

педагогів. 

Актуальність означеної проблеми, її недостатня розробленість на 

теоретичному, методичному та практичному рівнях, а також необхідність 

вирішення означених суперечностей зумовили вибір теми дослідження 

«Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного 

виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є складовою комплексної науково-дослідної теми відділу змісту і 

технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Моніторинг якості педагогічної 

освіти» (РК № 0116U001466). 

 Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту педагогічної 



23 
 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (протокол № 1 

від 25 січня 2016 р.). 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових 

дисциплін в закладах вищої педагогічної освіти. 

Завдання дослідження:  

1. Проаналізувати стан дослідженості проблеми підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до екологічного виховання учнів у 

сучасному науковому дискурсі.  

2. Розкрити зарубіжний досвід організації екологічної освіти та виявити 

його конструктивні ідеї для впровадження у вітчизняному освітньому 

полі. 

3. Визначити компоненти, показники та рівні готовності майбутніх 

учителів початкової школи до екологічного виховання учнів. 

4. Розробити модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін. 

5. Теоретично розробити та експериментально перевірити педагогічні 

умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

екологічного виховання учнів. 

Об’єкт дослідження – підготовка майбутніх учителів початкових 

класів у закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів у процесі 

вивчення фахових дисциплін.  

Концептуальна ідея дослідження. Підготовка майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів у процесі вивчення 

фахових дисциплін є міждисциплінарною проблемою, що розробляється у 

сферах сучасної філософії освіти, педагогіки, психології, технологізації 

освітньої діяльності тощо. Цей складний, багатоаспектний процес є 
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складовою професійно-педагогічної підготовки, неперервної екологічної 

освіти, зміст яких ґрунтується на сукупності загальнопедагогічних 

закономірностей, принципів і цінностей, а його результатом є готовність до 

означеного виду діяльності. Змінними складовими цієї готовності є 

педагогічні умови, що мають свою специфіку і залежать від конкретної 

педагогічної ситуації.  

Методологічна основа дослідження ґрунтується на основних 

положеннях теорії наукового пізнання, психолого-педагогічних положеннях 

про особистість як активного суб’єкта розвитку та діяльності, теоретичних 

засадах психологічної науки про єдність свідомості і діяльності, 

концептуальних положеннях формування гармонійної особистості в єдності 

духовного, психічного і фізичного компонентів, теоріях педагогіки щодо 

професійного розвитку особистості з урахуванням інтеграції та 

міждисциплінарності. 

Теоретичну основу дослідження становлять висновки з наукових 

праць, що обґрунтовують і розкривають провідні положення: теорії 

особистості, суб’єктного, діяльнісного, суб’єктно-діяльнісного, ціннісного й 

системного підходів до вивчення природи (К. Альбуханова-Славська, 

Б. Ананьєв, І. Бех, Л. Виготський, В. Давидов, Д. Ельконін, А. Здравомислов, 

І. Кон, Г. Костюк, О. Леонтьєв, А. Петровський, Н. Тализіна); формування 

емоційно-ціннісного ставлення особистості до природи (І. Бех, Л. Божович, 

Л. Виготський, П. Гальперін, С. Дерябо, С. Рубінштейн, В. Ясвін); всебічного 

розвитку молодших школярів (О. Захаренко, С. Русова, Г. Савченко, 

В. Сухомлинський); екологічної освіти молодших школярів (Т. Машарова, 

Д. Мельник, І. Павленко, Н. Пустовіт); теоретичних основ психолого-

педагогічної корекції суб’єктного ставлення до природи (Л. Білик, 

Г. Тарасенко, Г. Пустовіт, І. Чемерис, В. Ясвін); психолого-педагогічних 

основ професійної підготовки педагогів у системі вищої освіти 

(О. Дубасенюк, І. Зязюн); загальних принципів відбору змісту в освіті 

(Б. Гершунський, С. Гончаренко); теорії і практики екологічної освіти та 
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виховання у вищій школі (О. Біда, Г. Вайда, О Дорошко, Л. Лук’янова, 

Е. Сластьоніна, С. Совгіра); методології та методики педагогічних 

досліджень (С. Гончаренко, О. Новіков). 

Для реалізації окреслених завдань підібрано комплекс 

взаємопов’язаних методів дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, 

порівняння, систематизація та узагальнення філософської, психолого-

педагогічної, навчально-методичної літератури з проблеми дослідження, що 

дало змогу визначити сутність базових понять дослідження; вивчення й 

узагальнення досвіду роботи викладачів закладів вищої освіти з метою 

обґрунтування теоретико-методологічних засад фахової підготовки 

майбутніх вчителів початкової школи до екологічного виховання учнів, 

виявлення доцільних форм та методів екологічної освіти майбутніх учителів 

початкової школи; емпіричних – анкетування, тестування, педагогічне 

спостереження з метою перевірки ефективності моделі професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до екологічного виховання 

учнів у процесі вивчення фахових дисциплін. Експериментальні результати 

дослідження аналізувалися з використанням методів статистичної обробки 

кількісних показників та якісної інтерпретації одержаних результатів за 

допомогою методів математичної статистики. 

Експериментальна база дослідження: Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди. На різних етапах дослідження в експерименті брали участь 396 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 

Початкова освіта кваліфікації «вчитель початкових класів». 

Організація дослідження. Дослідження здійснювалося впродовж 

2011–2020 рр. у три етапи.  

На першому етапі (2011–2013 рр.) проаналізовано філософську, 

педагогічну, психологічну літературу, що дозволило систематизувати 

джерельну основу проблеми дослідження; розкрито стан дослідженості 
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проблеми в педагогічній науці; визначено теоретичні і методологічні 

орієнтири дослідницького пошуку; сформульовано об’єкт, предмет, мету, 

завдання, методи дослідження; проведено констатувальний експеримент.  

На другому етапі (2014–2017 рр.) теоретично розроблено модель й 

обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових 

дисциплін; на основі визначених компонентів, показників та рівнів готовності 

майбутніх учителів початкової школи до екологічного виховання учнів 

здійснено аналіз стану сформованості цієї якості у майбутніх учителів 

початкових класів у закладах вищої педагогічної освіти на констатувальному 

етапі експерименту.  

На третьому етапі (2018–2020 рр.) упроваджено модель підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів у 

процесі вивчення фахових дисциплін; апробовано зміст, форми, методи, 

педагогічні умови формування визначеної якості у процесі навчальної і 

практичної підготовки; здійснено статистичне оброблення результатів 

формувального експерименту; сформульовано загальні висновки та 

окреслено перспективи подальших досліджень. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше на основі 

аналізу філософсько-педагогічних чинників у контексті проблеми 

дослідження виокремлено теоретичні підходи та схарактеризовано 

особливості професійної готовності майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів, що знайшло своє відображення у теоретичних 

конструктах моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін; 

обґрунтовано педагогічні умови (екологізація фахових дисциплін; реалізація 

потенціалу неформальної освіти; використання інтерактивних методів 

навчання) підготовки майбутніх учителів початкової школи до екологічного 

виховання учнів; здійснено аналіз зарубіжного досвіду організації 

екологічної освіти та виявлено його конструктивні ідеї для впровадження у 
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вітчизняному освітньому полі; уточнено сутність змістових характеристик 

поняттєво-категоріального апарату дослідження: «екологічне виховання»; 

удосконалено форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до екологічного виховання учнів; подальшого розвитку 

набули теоретичні й методичні основи діяльнісного підходу до екологічного 

виховання учнів початкової школи; методичні основи використання 

потенціалу неформальної освіти в екологічному вихованні учнів.  

Практичне значення дослідження: полягає у створенні навчально-

методичного комплексу для майбутніх учителів початкових класів, зокрема 

навчально-методичного посібника «Підготовка майбутніх педагогів до 

реалізації екологічної освіти для сталого розвитку», та робочої програми 

спецкурсу «Організація екологічного виховання в початковій школі» для 

підготовки бакалаврів зі спеціальності 013 Початкова освіта. Результати 

наукового дослідження можуть бути використані під час написання освітніх 

програм, навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для 

студентів закладів вищої освіти, учителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти, неформальної освіти. 

Особистий внесок. У статті [3] здобувачем розкрито можливості 

здійснення екологічного виховання учнів початкової школи на уроках 

математики; у статті [5] обґрунтовано доцільність використання 

інноваційних технологій у початковій школі; у навчально-методичному 

посібнику [10] написано підрозділ 3.1. «Технології формування еколого-

етичних цінностей»; у статті [16] охарактеризовано значення екологічного 

виховання дітей молодшого шкільного віку; у статті [17] проаналізовано ідеї 

В.О. Сухомлинського щодо формування у дітей екологічно ціннісного 

ставлення до природи; у статті [19] охарактеризовано сутність екологічного 

виховання учнів початкових класів. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Криворізького державного педагогічного університету (КДПУ) (довідка 

№ 09/1-84/3 від 13 лютого 2020 р.); Центральноукраїнського державного 
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педагогічного університету імені Володимира Винниченка (довідка № 257-4 

від 27 квітня 2020 р.); Комунального закладу «Харківської гуманітарно-

педагогічних академії» (довідка № 227/01-13 від 17 березня 2020 р.); 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького (довідка № 01-28/1468 від 17 вересня 2020р.). 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати та положення 

роботи висвітлено на науково-практичних конференціях різних рівнів: 

міжнародних – «Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до 

творчої професійної діяльності» (Мелітополь, 2010); «Актуальні питання, 

проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному 

інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспект» 

(Монреаль, 2017); «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних 

представників психологічних та педагогічних наук» (Львів, 2017)»; 

«Актуальні проблеми педагогічної науки» (Миколаїв, 2017); «Формування 

освітнього простору в умовах інформаційного простору» (Запоріжжя, 2018); 

«Science іn 2018» (Моррісвілл, 2018); «Сучасні наукові дослідження у 

психології та педагогіці – прогрес майбутнього» (Одеса, 2019); «Психологія 

та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки 

досліджень» (Київ, 2019); «Сучасний рух науки» (Дніпро, 2019); «Психологія 

і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і 

практики» (Одеса, 2019); «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи» (Київ,2020); «Total issues of the development of modern science» 

(Софія, 2020); «Innovative development of science and education» (Афіни, 

2020); «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному 

суспільстві» (Київ, 2020); всеукраїнських: «Традиції та інновації у підготовці 

вчителя початкової школи» (Умань, 2011); «Актуальні проблеми педагогічної 

освіти: Європейський і національний вимір» (Луцьк, 2018). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження представлено у 

20 публікаціях, з них: 1 навчально-методичний посібник (у співавторстві); 10 

статей у наукових фахових виданнях України (у тому числі 2 – у виданнях, 
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що включені до міжнародних наукометричних баз даних); 1 стаття у виданні 

України, що включене до міжнародних наукометричних баз даних; 6 

публікацій у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до кожного розділу й загальних висновків, списку 

використаних джерел (401 найменування, з яких 39 – іноземною мовою), 11 

додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 305 сторінок, 

обсяг основного тексту складає 223 сторінки. Роботу ілюструють 20 таблиць 

і 24 рисунки.   
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РОЗДІЛ І 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО 

ВИХОВАННЯ УЧНІВ 

 

У розділі представлено результати аналізу базових понять 

дослідження; обґрунтовано їх супідлеглість та взаємозв’язок; розкрито 

сутність екологічного виховання учнів початкової школи як сучасну 

педагогічну проблему; висвітлено результати зарубіжного досвіду 

екологічного виховання учнів початкової школи та описано його 

конструктивні ідеї, що можуть бути використані у вітчизняному освітньому 

полі. 

 

 

1.1. Аналіз базових понять дослідження  

 

Як підкреслює Ю. Бабанський, вивчення базових понять дослідження є 

одним із шляхів оперативного аналізу стану досліджуваної проблеми. 

Зокрема, ретельний, різнобічний аналіз дозволяє досліднику отримати 

додаткове чітке уявлення про ступінь відображення практики у теорії. При 

цьому можна виділити центральне базове поняття (їх може бути кілька) та 

периферійні поняття, які стоять за логікою вище, нижче або поруч з 

основним (Бабанский,1988, c. 48-50). 

Вважаємо слушною думку вітчизняних дослідників про те, що цілий 

ряд понять і термінів екології не можуть не викликати наукових дискусій. 

Проте труднощі формування понятійно-категоріального апарату в умовах 

швидкого «стикування» різних дисциплін, об’єктивного розширення поля їх 

досліджень та загалом інтегративних процесів у науці не можуть відмінити 

потреби в активному оновленні підходів до їх наукового, практичного 
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висвітлення та розв’язання (Васюта, Васюта, & Філіпчук, 2003, с. 21).  

Вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до екологічного виховання учнів вимагає з’ясування сутності понять 

«екологія, екологічна освіта, екологічне виховання, екологічна культура, 

екологічна свідомість».  

Проаналізуємо їх. 

Алгоритм аналізу означених понять ґрунтується на супідлеглості 

досліджуваних термінів (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Супідлеглість базових понять дослідження 

 

Вивчення екології має філософський, соціально-економічний, а також 

глибокий психолого-педагогічний сенс, увиразнений на трьох рівнях: 

І. глобальному (В. Вернадський, Б. Коммонер, О. Леопольд, 

Д. Маркович, Д. Меддоуз, А. Печчеї, В. Тесле, Т. де Шарден та ін.),  

ІІ. державному (М. Дробноход, М. Кисельов, В. Крисаченко, 

Л. Лук’янова, Г. Пустовіт, Г. Філіпчук та ін.) 

ІІІ. особистісному (І. Білик, К. Гуз, Н. Єфіменко, К. Магрламова, 

Екологія

Екологічна 
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Екологічна 
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Екологічне 
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Підготовка вчителя 
до екологічного 
виховання учнів
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Н. Пустовіт, С. Шмалєй, А. Степанюк, Г. Тарасенко та ін.).  

Трансформація змісту екології значно поглибила її роль у сучасній 

науковій практиці, що уможливило таке визначення статусу сучасної екології 

(Кисельов, 1995, 158 с.): 

1) екологія належить до дисциплін біологічного профілю, предметом 

якої є різноманітні аспекти взаємодії органічних систем і середовища їхнього 

існування (біологізований підхід); 

2) екологія виходить за межі конкретної наукової дисципліни і 

перетворюється на комплексну проблему (загальнонауковий підхід); 

3) екологія набула світоглядного статусу людства, сукупності 

умонастроїв, суспільної моралі, правових засад, стилю мислення, створення 

нових форм свідомості, світогляду, норм, цінностей, ідеалів тощо. 

Конкретизоване визначення знаходимо у тлумачному словнику, де 

екологію розглянуто як: 1) одну з біологічних наук, що вивчає живі системи в 

їх взаємодії з середовищем існування; 2) комплексну науку, яка синтезує дані 

природничих, а також суспільних наук про природу і взаємодію її та 

суспільства; 3) особливий, загальнонауковий підхід щодо дослідження 

проблем взаємодії організмів, біосистем і середовища; 4) сукупність 

наукових і практичних проблем взаємовідносин людини і природи (Охрана 

ландшафтов: Толковый словарь, 1982, с.135). 

З урахуванням необхідності адекватного упровадження основ екології в 

освітньо-виховний простір, зокрема професійної підготовки вчителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів, найбільшого сенсу для 

нас набуває твердження, згідно з яким екологія існує у таких вимірах: а) 

екологія як наука, б) екологія як проблема, в) екологія як освітньо-виховна 

дисципліна (Дробноход, 1996, с. 44-45). Ми підтримуємо думку 

Л. Лук’янової, що між ними є чимало спільного за змістом і методологією, 

проте вони достатньо відрізняються за значущістю вирішуваних завдань. З 

усіх напрямів екології найскладнішим і найменш дослідженим є освітньо-

виховний, оскільки саме тут міститься багато непевного, невизначеного й 
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суперечливого (Лук’янова, 2006, с. 35). Власне, це напрям, якому присвячене 

наше дослідження, а отже є для нас найбільш важливим. 

У контексті нашої наукової розвідки особливого значення набуває 

факт, що серед природничих наук екологія вперше увібрала в свій зміст такі 

поняття як рушійні сили змін у довкіллі, моральна відповідальність людини 

за використання природних ресурсів, екологічна освіта, екологічна культура 

тощо.   

Наразі у світі активно поширюються такі поняття, як «екологічна 

філософія життя», «екологічні пріоритети», «екологічний імператив», 

«екологічна парадигма» (система цінностей, підходів, принципів). Ці поняття 

обґрунтовуються й використовуються в системі екологічної освіти. 

Отже розглянемо сутність дефініції екологічна освіта.  

Як показує практика, пізнання об’єктивних закономірностей розвитку 

природи може відбуватися тільки у процесі освітньої діяльності. Освіта, 

підкреслює Г. Філіпчук, є одним із наймогутніших факторів в руках 

політиків, вона здатна, відійшовши від принципів громадянськості і 

людяності, здетонувати напруженість чи сформувати конфліктну 

психологію. Або ж на принципах плюралізму й демократії творити моральну 

й політичну культуру особистості» (Філіпчук, 2002, с. 192). В освітньому 

полі непересічну роль посідає екологічна освіта, на яку власне покладаються 

завдання щодо формування гармонічних взаємовідносин людини і природи. 

У Концепції екологічної освіти в Україні (2002) записано «Екологічна 

освіта, як цілісне культурологічне явище, що включає процеси навчання, 

виховання, розвитку особистості, повинна спрямовуватися на формування 

екологічної культури, як складової системи національного і громадського 

виховання всіх верств населення України, екологізацію навчальних 

дисциплін та програм підготовки, а також на професійну екологічну 

підготовку через базову екологічну освіту (Концепція екологічної освіти в 

Україні, 2002, с. 3-23). Концепція базується на розумінні того, що метою 

людської діяльності є підтримання життєздатних характеристик природи, а 
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не споживацьке її використання. Положення Концепції ґрунтуються на 

урахуванні прогресивних тенденцій: визнання принципу 

міждисциплінарності й комплексності; взаємозв’язку природоохоронних 

теоретичних знань з практичною діяльністю; концентрації екологічного 

змісту в узагальнюючих, інтегрованих темах і курсах; запровадження 

екологічних екскурсій, практик, таборів; використання проблемних методів 

навчання (Концепція екологічної освіти в Україні, 2002, с. 3-23). Слід додати, 

що згідно з Концепцією провідна роль в екологічній освіті належить 

загальноосвітньому навчальному закладу. Водночас, для нас прийнятною є 

думку, що «екологічна освіта – це не частина освіти, а новий сенс і мета 

сучасного освітнього процесу – унікального засобу збереження й розвитку 

людини і продовження людської цивілізації, це процес, який перебуває у 

постійному розвитку і є результатом переорієнтації та узгодження різних 

дисциплін» (Лук’янова, 2006, с. 54). 

Наразі екологічна освіта визнається одним із основних факторів 

екологізації всіх видів людської діяльності. Вона розглядається як самостійна 

й нагальна проблема, важливий інструмент управління, важіль для 

вдосконалення моделі виробництва і споживання з урахуванням 

можливостей біосфери.  

Перші паростки екологічної освіти в Україні з’явилися наприкінці 70-х 

рр. ХХ ст., коли питання охорони навколишнього природного середовища 

стали актуальними для розвитку держави. Після Стокгольмської конференції 

ОOН з навколишнього середовища (1972 р.) були прийняті законодавчі та 

нормативні акти, спрямовані на організацію охорони та контролю стану 

довкілля, активізувалася науково-дослідницька робота. Про вагомість 

усвідомлення екологічних проблем на міжнародному рівні свідчить факт 

проголошення 2005-2015 рр. десятиліттям освіти задля екологічно-

збалансованого розвитку. В Україні у цей період також відбулася низка 

важливих подій, пов’язаних із розвитком екологічної освіти, зокрема 

наприкінці 2001 р. затверджено Концепцію екологічної освіти України, на 
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початку 2002 р. було підготовлено план заходів щодо її реалізації, 

розроблено національну систему цілей сталого розвитку, що має забезпечити 

підґрунтя для подальшого планування розвитку України, подолання 

дисбалансів, які існують в економічній, соціальній та екологічній сферах; 

забезпечити такий стан довкілля, що сприятиме якісному життю і 

благополуччю нинішніх та прийдешніх поколінь. 28 лютого 2019 р. набув 

чинності Закон № 2697-VII Про Основні засади (стратегія) державної 

екологічної політики України на період до 2030 року (Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року). 

У 2001 р. в Україні створено перший спеціалізований вищий 

навчальний заклад – Одеський державний екологічний університет – базовий 

навчальний заклад з підготовки кадрів для Міністерства екології і природних 

ресурсів України. У 1989 р. у Львівському лісотехнічному інституті було 

утворено першу кафедру екології. Потужний осередок з екологічної освіти 

утворився на географічному факультеті Київського державного університету 

ім. Т. Г. Шевченка. Згодом «Основи екології», як самостійну дисципліну, 

почали впроваджувати і в технічних вишах (Мандрик, Мальований, & 

Орфанова, 2019, с.130).  

Доведено, одним із найбільш ефективних шляхів покращення стану 

навколишнього природного середовища є вплив на систему знань, які 

безпосередньо впливають на свідомість людини. Потреба розвитку 

екологічної освіти особливо суттєво виявилася в останні десятиріччя у 

зв’язку із наближення екологічної кризи, оскільки цинічне нівелювання 

законів природи, прагматичне використання її на власні потреби, суттєво 

погіршує навколишнє природне середовище, сприяє відчуженню людини від 

навколишнього природного середовища. 

Вивчення, аналіз та систематизація дисертаційних праць, зокрема 

О. Грошовенко (Грошовенко, 2007а); В. Коваль (Коваль, (1993); Т. Кучай 

(Кучай, 2010а); О. Лабенко (Лабенко, 1994); О. Мащенко (Мащенко, 2000); та 

ін., а також навчально-методичної літератури, зокрема науковців 
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О. Коберника (Коберник, 2001); В. Комендар (Комендар, 1994); Є. Писарчук 

(Писарчук, 1990); К. Магрламової (Магрламова, 2008) та ін. показали, що 

характерною особливістю сучасних психолого-педагогічних досліджень є 

їхня активна позиція щодо визначення ролі екологічної компоненти у змісті 

шкільної освіти, а також професійної підготовки, основу якої становить 

екологічна освіта. Достатньо велика кількість наукових досліджень, 

присвячено проблемам підготовки вчителя прямо або опосередковано 

торкаються проблем екологічної освіти, що безпосередньо вказує на роль і 

значимість проблеми екологізації вітчизняної системи освіти.  

У процесі аналізу тлумачень поняття «екологічна освіта», ми 

стикнулися з думкою, яку повністю поділяємо, що посилення уваги до 

екологічної освіти відбувалося через усвідомлення незворотності 

екологічних змін у навколишньому середовищі, руйнування традиційних 

поглядів на модель функціонування суспільства, усвідомлення необхідності 

формування нового світогляду, співзвучного вимогам моралі й закону щодо 

навколишнього природного середовища (Лук’янова, 2006, с. 57). 

Аналіз психолого-педагогічної літератури та результати власних 

досліджень дали підстави Г. Пустовіту трактувати екологічну освіту як 

неперервний процес засвоєння учнями знань, цінностей і понять, 

спрямованих на осмислення й оцінку взаємозв’язків між людьми, їх 

культурою і навколишнім середовищем, що забезпечує поступальний 

розвиток навичок прийняття екологічно доцільних рішень, а також засвоєння 

відповідних правил поведінки в навколишньому середовищі (Пустовіт, 2004, 

с. 59). Тотожну думку висловлює Е. Флешар, зокрема про те, що екологічна 

освіта передбачає формування високої культури, практичних умінь і навичок 

у спілкуванні з природою; розвиток дбайливого, господарського ставлення 

до природи; особистої відповідальності за стан довкілля на національному і 

глобальному рівнях; формування активної громадянської позиції при 

розв’язанні екологічних проблем (Флешар, 1999, с. 10). 

За О. Салтовським екологічна освіта є психолого-педагогічним 
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процесом впливу на людину, з метою формування теоретичного рівня 

екологічної свідомості тоді як провідною метою екологічної освіти є 

формування особистості з екоцентричним типом екологічної свідомості 

(Салтовський, 1997, с. 119). 

Узагальнення підходів щодо особливостей екологічної освіти дають 

підстави виокремити  провідні з них (Рис. 1.2): 

 
Рис. 1.2. Сукупність підходів щодо особливостей екологічної освіти 

 

Розкриємо їх більш детально: 

1) всезагальність – всебічне вивчення навколишнього середовища, з 

урахуванням усіх його аспектів: природного й штучного, технологічного і 

соціально-екологічного, культурно-історичного, морально-естетичного; 

2) пролонгованість – від дошкільного віку й подальший розвиток на 

усіх стадіях формальної і неформальної освіти; 

3)  міждисциплінарність – передбачає екологізацію навчальних 

предметів, завдяки чому відбувається формування цілісної збалансованої 

перспективи екологічної освіти; 

4) різнорівневість – вивчення провідних проблем навколишнього 

середовища з урахуванням місцевих, національних, регіональних і 

міжнародних особливостей; 

Всезагальність 

Пролонго-
ваність

Міждисциплін
арність 

Різнорівневість Прагматичність 

Практико-
орієнтованість 

Ціннісність 
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5) прагматичність – визначення, встановлення й запобігання 

виникнення екологічних проблем, а також вивченні реальних шляхів їх 

упередження та усунення; 

6) практикоорієнтованість – створення умов для застосовування 

набутих знань і досвіду в плануванні, прийнятті рішень й визначенні 

наслідків своїх дій; 

7) ціннісність – врахування самоцінності природи й застосовування 

доцільного набору методичних прийомів у навчанні, засвоєнні знань про 

довкілля, приділяючи належну увагу практичній діяльності і вивченню 

попереднього практичного досвіду. 

Водночас є більш критичні точки зору на зміст екологічної освіти. 

Зокрема вчені наголошують, що сучасна екологічна освіта залишається 

пронизаною духом прагматизму, оскільки спрямована переважно на охорону 

надр, ґрунтів, проте сама природа залишається поза увагою (Кавтарадзе, & 

Овсянников, 1999). 

Аналізуючи праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, в яких 

йдеться про тенденції розвитку теорії й практики екологічної освіти загалом, 

та підготовку вчителя до екологічного виховання учнів зокрема, ми 

встановили, що найбільш характерними на сучасному етапі розвитку 

екологічної освіти є такі: 

- підвищення ролі екологічної освіти у розв’язанні сучасних 

екологічних проблем, а також у цілісному процесі формування сучасної 

особистості; 

- забезпечення єдності навчання, виховної роботи, суспільно-корисної 

діяльності молоді щодо збереження навколишнього середовища; 

- посилення ролі міжнародної співпраці в сфері екологічної освіти і 

виховання; 

- посилення ціннісних аспектів змісту екологічної освіти; 

- екологізація навчального змісту предметів гуманітарного й 

природничо-наукового циклів; 
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- використання в процесі екологічної освіти елементів системного 

підходу, методів моделювання й історизму; 

- диференціація й індивідуалізація еколого-виховних впливів на 

особистість; 

- впровадження в практику нових форм і методів екологічної освіти 

студентів (міжпредметні проекти, рольові й сюжетні ігри, прийоми імітації й 

ігрового моделювання, студентські конференції, рольові практикуми). 

Конкретизуємо свої узагальнення. Зокрема, аналізуючи сучасний стан 

екологічної освіти, В. Вербицький зазначає, що увага вчених 

зосереджувалася на пошуку нових парадигм в екологічній освіті та 

вихованні. У дослідженнях філософського і соціального плану, присвячених 

вивченню причин екологічної кризи, вчені починають усе частіше звертатися 

до ідей В. Вернадського, Т. де Шардена, у яких йдеться про необхідність 

«зростання свідомості» для виходу з екологічної кризи, про ноосферний 

період існування людства (Вербицький, 2004, с. 41). 

Реалізація екологічної освіти передбачає чітко структуровані етапи, 

спрямовані на всі вікові, соціальні та професійні групи населення (Орфанова, 

& Яцишин, 2015, с. 23-24).  

У зв’язку із вищеозначеним особливого значення набуває думка 

польської дослідниці Л. Тушинської. Вчена наголошує, що за сучасних умов 

екологічна освіта є одним з головних викликів сучасної школи, виконує в 

житті людини надзвичайно важливу роль, оскільки дозволяє пізнати потреби 

людського організму, створює умови для здорового розвитку, разом з тим 

відіграє величезне значення у формуванні стосунків «людина-природа». 

Знання щодо оточуючого природного середовища, яких учні набувають 

перед вступом у доросле життя, є надзвичайно істотними. Важливим є 

формування базового рівня знань, практичних вмінь і навичок, а також 

життєвої позиції, що разом дозволяють на належне існування в оточуючому 

середовищі. Екологічна освіта підкреслює зв’язок людини з соціальним 

середовищем у локальному та глобальному масштабах. Принциповою метою 
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екологічної освіти стає базова підготовка як молоді так і дорослих до 

реалізації стратегічних положень сталого розвитку (Tuszyńska, 2008, c. 61). 

Практично усі дослідники проблеми екологічної освіти підкреслюють її 

глибокий філософський контекст. Отже для нас важливою є точка зору 

філософів Є. Гірусова, М. Кагана, В. Крисаченка, М. Мойсеєва, В. Хесле, які 

наголошують необхідність формування нової культури ставлення до 

природи, нової свідомості, що включають екологічні цінності, норми, мораль 

тощо. 

У контексті нашого дослідження слід підкреслити, що система 

екологічної освіти має дві рівновагомі складові: формальну (охоплює всі 

ланки загальної системи освіти, що існує в Україні: дошкільна, шкільна, 

позашкільна, професійно-технічна, вища та післядипломна) і неформальну 

(має просвітницький характер і спрямований на формування екологічної 

культури населення через церкву, засоби масової інформації, громадські 

екологічні організації, партії тощо). Важливе місце в екологічній освіті 

належить її багатоступеневому характеру освіти (рис. 1.3) (Мандрик, 

Мальований, & Орфанова, 2019, с.130). 

У Концепції екологічної освіти також підкреслено, що шлях до високої 

екологічної культури пролягає через ефективну екологічну освіту, як 

необхідну складову гармонійного, екологічно безпечного розвитку 

(Концепція екологічної освіти в Україні, 2002). Підтвердження цієї думки 

знаходимо й у вченого-еколога А. Траверсо: «У міру того, як наше розуміння 

взаємовідносин діяльності людини і проблем навколишнього середовища 

поглиблюється, основні принципи освіти в галузі оточуючого середовища, 

якщо вони правильно вироблені, можуть цілком стати тим ядром, навколо 

якого формуватиметься майбутня стратегія суспільної освіти, вона сформує 

громадян світу з новим світоглядом, з новими настроями, які більше 

відповідатимуть потребам людства і природи» (Траверсо, 1979, с. 10). 
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  ФОРМАЛЬНА ОСВІТА 

     Дошкільний заклад освіти 

  Заклади середньої освіти (школи, ліцеї, гімназії, коледжі) 

   ЗВО (бакалавр, магістр, післядипломна освіта) 

    Доктор філософії 

     Доктор наук  

 

   НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА 

      Церква 

    ЗМІ 

         Громадський екологічний рух 

   (гуртки, організації, партії) 
 

Рис. 1.3. Багатоступенева система екологічної освіти 

 

Проаналізуємо поняття «екологічна культура». Зазначимо, що 

етимологічно поняття «культура» походить від латинського «cultura» 

(обробіток, догляд, плекання), agri cultura - (обробіток землі) – певних 

давньоримських настанов сільськогосподарському виробництву й означає 

мистецтво впорядковувати довкілля на основі відповідних цінностей. 

Терміносполука «екологічна культура» з’явилася у 20-х рр. ХХ ст. у працях 

американської школи «культурної екології». Отже з урахуванням свого 

походження екологічна культура може бути визначена «як певна програма, 

опредмечена в діяльності, на основі якої суб’єкт природокористування будує 

свій історично конкретний процес взаємодії з природою» (Салтовський, 1997, 

с. 144). Як стверджує В. Крисаченко і М. Хілько, екологічна культура є 

цілепокладаючою діяльністю людини (включаючи і наслідки такої 

діяльності), спрямованою на організацію та трансформацію природного світу 

(об’єктів і процесів) відповідно до власних потреб і намірів (Крисаченко, 

1996, с. 14). 
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Аналіз сутності феномену культури показав, що екологічна культура 

має свою специфіку, оскільки характеризує способи і форми людської 

взаємодії з природним середовищем, спрямовані на оптимізацію 

соціоприродних відносин, виступає показником ціннісного потенціалу, а в 

умовах оптимізації соціоприродних відносин може бути результатом його 

реалізації. 

Необхідність формування екологічної культури пов’язана з реакцією на 

глобальну екологічну кризу. Наприклад, негативні зміни в природному 

середовищі під тиском сукупної дії виробничих чинників істотно 

прискорилися, отже має бути і відповідна реакція. Водночас, рівень 

екологічної культури суспільства суттєво відстає від темпів цивілізації, про 

що свідчать глобальність існуючих екологічних проблем, вирішення яких 

неможливе без налагодження гуманних відносин у системі «людина – 

природа – суспільство». Створення професійно-педагогічного контексту 

взаємодії та взаємовпливу людини і природи вимагає як врахування основних 

об’єктивних законів, механізмів і тенденцій розвитку такої взаємодії, так і 

екологічного виховання людини. Саме людський чинник і соціально-

економічні умови висувають нові завдання, спрямовують науковий пошук на 

осмислення шляхів ефективної підготовки вчителя до екологічного 

виховання учнів. 

Отже, збереження життя на Землі залежить безпосередньо від рівня і 

темпів формування екологічної культури, дієвим засобом формування якої є 

екологічна освіта, екологічне виховання і екологічна діяльність.  

Сформована екологічна культура передбачає наявність у людини 

певних знань і переконань, а також прагнень щодо практичних дій, які 

узгоджуються з вимогою дбайливого ставлення до природи. Її формування 

починається з раннього віку, а від міцності сформованих складових (знання, 

переконання, свідомості, любові до природи) залежить подальше ставлення 

особистості до навколишнього середовища та загалом рівень її 

сформованості. 
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У цьому сенсі слушним вбачається твердження В. Крисаченка, щодо 

складових екологічної культури. Зокрема учений вважає, що екологічну 

культуру, необхідно розглядати у двох взаємопов’язаних площинах:  

1) як сукупність певних дій, технологій освоєння людиною природи, 

які забезпечують принаймні стійку рівновагу в системі «людина – довкілля»;  

2) як теоретичну галузь знань про місце людини в біосфері як істоти 

діяльної, організуючої її структурні та функціональні блоки, як дедалі 

зростаючий у своїх можливостях чинник регуляції стану біосфери 

(Крисаченко, 2002, с. 9).  

Таке її розуміння підтверджує сукупність складових екологічної 

культури, яке знаходимо у наукових джерелах (Кисельов М. М., 

Крисаченко В. С,  Пустовіт Н. А.) (Рис. 1.4). 

 

 
Рис. 1.4. Складові екологічної культури 

 

На думку Г. Тарасенко (Тарасенко, 1996а, с.57) ціннісне ставлення до 

природи, формується в межах екологічної культури, яка включає професійну 

екологічну грамотність (знання, уміння, навички), культуру екологічного 

передбачення, культуру поведінки та праці в природі, культуру споживання 

природи. Саме тому у закладі вищої педагогічної освіти має культивуватися 
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не абстрактний престиж знань, а престиж особистості, престиж професії 

педагога, престиж високої екологічної культури людини. 

Як припускає Г. Пустовіт, важливими властивостями екологічної 

культури є її нормативно-обмежувальна спрямованість у 

природокористуванні. Саме цими властивостями екологічна культура 

відрізняється від інших духовних форм освоєння природи. Предметом, який 

у процесі філософського розгляду відображає взаємозв’язки і 

взаємозалежності в системі «природа-людина-суспільство», і є екологічна 

культура (Пустовіт, 2002, с. 2-7). 

Провідними функціями екологічної культури визначено (Рис.1.5): 

 

 
Рис. 1.5. Провідні функції екологічної культури 

 

Важливим завданням екологічної освіти молоді, зокрема, учнів 

початкової школи, є формування екологічного свідомості  
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та інформаційним впливом, економічним рівнем, екологічним розвитком 

тощо). При цьому дані фактори є незалежними від свідомості та 

проявляються через призму внутрішнього світу особистості. Вона включає в 

себе цінності, особистісні смисли, домінуючі установки, соціальні 
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стереотипи, особисті бажання, прагнення тощо. Іншими словами, 

індивідуальна екологічна свідомість включає в себе всі психічні процеси, 

особистісні якості та стани; формується на основі узагальнених норм та 

стереотипів соціуму через призму внутрішнього світу індивіда. В свою чергу 

суспільна екологічна свідомість є накопиченням суджень, ідей, уявлень та 

стереотипів, які відображають ставлення великих соціальних груп або 

суспільства загалом до явищ та проблем екології. 

Екопсихологи вказують, що процес становлення екологічної свідомості 

у підлітковому віці є найбільш складним, оскільки потребує нейтралізуючих і 

коригуючих дій з боку педагогів і психологів. Для цього вікового періоду 

притаманними є домінування об’єктивного уявлення про світ природи, а 

прагматизм сягає максимуму стосовно ставлення до навколишнього 

природного середовища. У юнацькому віці переважно виражене естетичне 

сприймання навколишнього середовища, ставлення до якого має об’єктивний  

характер, що сприяє пошуку гармонії у світі й усвідомленню власного місця 

в ньому (Льовочкіна, 2003, 120 с.). 

Головною метою сучасної екологічної освіти є формування 

екологічного мислення, яке детермінує доцільну поведінку людини у 

професійній діяльності та повсякденному житті (Лук’янова, 2006, с. 31).   

У цьому контексті екологічне мислення – це суспільно важлива риса 

особистості, що виявляється в особливостях поведінки у соціально-

побутових і професійних ситуаціях та усвідомленому прагненні проектувати 

способи своєї діяльності як екологічно доцільні. Сьогодні перед вищим 

педагогічним закладом освіти стоїть завдання – формування гуманістично 

зорієнтованої особистості, яка має сформований світогляд, сучасне 

екологічне мислення, здатність до самоосвіти, самовдосконалення, творчої 

активності, високий рівень професійної майстерності. 

За М. Мойсеєвим «Здатність правильно використовувати та регулювати 

могутність сучасного суспільства й означає «екологічну культуру» та 

«екологічне мислення» (Моисеев, 1988, с. 271). Екологічне мислення, учений 
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визначає як рівень знань, культури, виховання, сукупність яких дозволяє 

особистості у професійній та непрофесійній діяльності створювати найкращі 

умови психоемоційного, природного та соціального середовища для 

подальшого розвитку, збереження та розвитку здоров’я (Моисеев, 1988, 

с. 271). З нашої точки зору, змістом екологічного мислення є пріоритети 

екологічної етики і їх можна формулювати по-різному в залежності від 

завдань наукової чи освітньої практики, в тому числі слідуючи за 

М. Мойсеєвим, й у вигляді «морального імперативу». 

Ми погоджуємося з психологами (Б. Ананьєв, Г. Костюк, О. Леонтьєв, 

В. М’ясищев, К. Платонов, С. Рубінштейн та ін.) (Ананьев, 1980, 1980а; 

Асмолов,1996; Леонтьев, 1977; Мясищев, 1995; Рубинштейн, 1999) в тому, 

що професійні здібності тісно пов’язані з професійним мисленням фахівця. 

Цим терміном позначається специфічність мислення в загальній системі його 

інтелектуальної діяльності. На особливу увагу заслуговує екологічне 

мислення вчителя початкової школи. 

Саме екологічне мислення зазначає, Г. Пустовіт, має сприяти пошуку 

шляхів відновлення гармонії природи, підірваної сьогодні домінуванням 

характерного для техногенної цивілізації цілісно-нейтрального, 

інструментального знання (Пустовіт, 2004а, с. 48). Л. Білик розглядає 

екологічне мислення як елемент масової суспільної свідомості, що за своєю 

сутністю не обмежується сукупністю мисленєвих процесів окремих індивідів, 

а з іншого боку – це індивідуальна особливість, риса свідомості окремої 

особистості (Білик, 2005, 51 с.).  

Проблемам формування екологічного мислення присвячені наукові 

розвідки М. Швед (Швед, 1997а) та ін. 

Польські дослідники С. Козловський (S. Kozłowski) та В. Ставінський 

(W. Stawiński) зазначають, що найбільш бажаними ефектами екологічної 

освіти є зміна стилю життя і системи цінностей (Kozłowski, 2005, S. 14-23), 

що загалом може бути потрактовано як зміни мислення. 

Важливе значення екологічної освіти, підкреслює Н. Демешкант, 
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полягає не лише в донесенні знань, але й у формуванні екологічного 

мислення в контексті сталого розвитку (Демешкант, 2006, с.115-119). 

У результаті аналізу досліджень, присвячених уточненню цього 

поняття, ми дійшли висновку, що тлумачення сутності екологічного 

мислення необхідно розглядати на двох рінях (Рис. 1.6 ). 

Суспільне мислення є сукупністю ідей, уявлень і знань людей щодо 

суспільного і природного середовища й означає сукупність символів, понять, 

думок, поглядів, спільних для більшості певної соціальної групи. У ширшому 

значенні охоплює все духовне життя суспільства, тобто сукупність наукових, 

філософських, ідеологічних, політичних, правових, релігійних, етичних і 

естетичних поглядів, що формують спосіб мислення і культуру даного 

соціуму. 
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Рис. 1.6. Рівні екологічного мислення 

 

В екологічному сенсі, суспільне мислення перетинається із суспільною 

свідомістю. В цьому розумінні свідомість охоплює точки зору, погляди і 

життєві позиції людей, психічні риси певних соціальних, етнічних, 

професійних груп, а також різні форми духовного життя суб’єктів. Суспільні 

ідеї формують саме суб’єкти. Загальне визнання і прийняття їх поглядів 

призводить до їх переростання в елементи суспільної свідомості певної 

соціальної групи (народу, місцевої громади, шкільного класу) (Sztompka, 

2002). 
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У нашому розумінні, екологічне мислення втілює в собі внутрішній 

механізм цілепокладання і конструювання діяльності, властивий 

конкретному індивіду. У цьому контексті екологічне мислення майбутніх 

учителів початкової школи – професійно значним, а якість особистості, що 

проявляється в особливостях відображення і орієнтації його в професійно-

поведінкових ситуаціях та проектуванні способів екологічно доцільної 

діяльності учнів, що перетворюється з часом в екологічно доцільну 

поведінку. 

Екологічне виховання та підготовка вчителя до його здійснення є 

складовими предмету нашого дослідження, отже розглянемо їх більш 

докладно у наступному підрозділі. 

 

 

1.2. Екологічне виховання учнів початкової школи та підготовка 

вчителів до його здійснення як сучасна педагогічна проблема 

 

Проблема взаємовідносин людина « природа знайшла своє 

відображення у природничо-наукових, соціокультурних та філософських 

працях видатних вчених-мислителів Гіпократа, Герадота, Гомера, 

Арістотеля, Платона, які особливу увагу надавали єдності складових 

компонентів системи «природа-людина». В античній філософії екологічне 

сприйняття формулювалося під впливом ідей гармонійного єднання природи 

з людиною, на основі універсальних принципів суспільної мінливості та 

структурного єднання. Однак концепція екологічних знань була 

представлена в суспільній та абстрактній формі, без урахування сукупності 

знань про природу і людину. 

У витоків екологічної освіти й виховання стояли А. Дістервег 

(Дистервег, 1956), Я. Коменський (Коменский, 1995, с. 161-637), 

І. Песталоцці (Песталоцці, 1981), К. Рульє (Рулье, 1954), Ж.-Ж. Руссо (Руссо, 

1961) та ін. Зокрема, саме Ж.-Ж. Руссо вперше сформулював концепцію 
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«природовідповідного» виховання, яке урахує вік дитини, відбувається на 

лоні природи та підкреслює вирішальне значення природи як виховного 

фактору. А. Дістервег підкреслював, що природа є суттєвою складовою 

справжньої освіти, засобом морального та інтелектуального виховання. 

Видатний чеський педагог Я. А. Коменський зробив значний внесок у 

розроблення питання про роль природи та екологічної вихованності у дітей. 

Людина, на його думку, частина природи і повинна розвиватися за законами 

природи. Правильне виховання, за Я. А. Коменським, має будуватися 

відповідно до природи дитини, її можливостей. Надалі цей напрям 

продовжили М. Монтессорі, Я. Корчак, К. Ушинський, Л. Толстой, 

В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі, Г. Костюк та ін.  

Відомий український вчений О. Духнович спираючись на принцип 

природовідповідності вважав, що у процесі навчання підростаючого 

покоління мають засвоювати реальні знання.  

Вагомий внесок у теорію і практику екологічної освіти й виховання 

зробив видатний український вчений-педагог В. Сухомлинський. Ним 

сформульовано принципи педагогічного керівництва емоційного і 

раціонального сприйняття природи. В. Сухомлинський важливого значення 

надавав природі як засобу фізичного, розумового, екологічного, морального 

та естетичного виховання. У працях доведено, що дбайливе ставлення до 

природи найкраще формується тільки тоді, коли дитина сама покращує 

навколишнє середовище своєю працею, а краса рідних місць повинна стати 

для кожної людини найдорожчою. Ці високогуманні ідеї В. Сухомлинський 

упровадив у реальному «саду здоров’я» Павлишської школи 

(Сухомлинський, 1960, 1977, 1977а). В. Сухомлинський зі своїми колегами – 

однодумцями, зокрема, учителями початкових класів, розробив цікаву й 

оригінальну систему подорожей до джерел думки і рідного слова. Ці 

незвичайні заняття називали «уроками мислення серед природи». Кожне 

заняття мало свою мету, передбачало конкретне коло речей і явищ для 

спостережень (Сухомлинский, 1960, 1976, 1977, 1977а, 1977b, 1979). 
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Продовжуючи аналіз сучасних підходів до екологічного виховання 

учнів, зробимо акцент, який є важливим для подальшого висвітлення 

авторської думки. 

Йдеться про ієрархічний взаємозв’язок між екологічною освітою і 

екологічним вихованням. Наразі у психолого-педагогічній літературі є два 

підходи до означеної проблеми. 

У відповідності до першого підходу має місце певне розмежування між 

екологічною освітою та екологічним вихованням.  

Зокрема його прибічники наполягають, що екологічна освіта пов’язана 

із навчальним процесом і впливає на сферу раціонального мислення, 

натомість екологічне виховання звернено переважно до емоційно-чуттєвого 

світу особи і сприяє формуванню її світовідчуття (Организация 

экологического образования в школе: пособ. для работников средн. 

общеобразоват. школы, 1990). Вітчизняні дослідники В. Крисаченко і 

М. Хилько також підкреслюють, що  брати до уваги ці процеси як єдине ціле 

у методологічному плані це не зовсім правильно, адже феномен виховання не 

зводиться до освіти і за своїм змістом набагато складніший (Екологія. 

Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку, с. 476). Хоча 

вчені застерігають і від іншої крайності та вказують на неправомірність 

сприйняття екологічного виховання як цілком виокремлену форму виховання 

(Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку, 

с. 476-477). 

У відповідності до другого підходу екологічна освіта та екологічне 

виховання переплітаються, взаємодоповнюють та взаємозалежать одне від 

одного, вони спрямовані на досягнення спільного результату – формування 

екологічно вихованої особистості (Удовиченко, 2006, с. 45). Отже  процес 

екологічної освіти й виховання необхідно розглядати як одне ціле, оскільки 

вплив соціальної інформації, виховних зусиль відбувається одночасно на 

двох каналах, на двох рівнях – раціональному й емоціональному (Назарова, 

1989, с. 5). 
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Українськими вчених взаємозв’язок екологічної освіти і виховання 

визначено як «нерозривні частини осягнення знань, традицій, досвіду 

єдиного цілого, що ґрунтуються на принципі безперервності, супроводжуючи 

людину протягом усього її активного життя» (Васюта, Васюта, & Філіпчук, 

2003, с. 210-211). 

Подальший аналіз означеної суперечності показав «хибність 

теоретичної позиції, за якою окремо беруть до уваги процеси освіти й 

виховання. Доцільно говорити про їхню єдність» (Клинберг, 1984), яка у 

змісті екологічної освіти і виховання  реалізується через систему відносин 

«людина – природа» та розуміння її загальних законів (Василенко, 1990). 

Екологічне виховання є одним із пріоритетних напрямів у загальній 

системі виховання, спрямовано на гармонійний розвиток людини, її 

громадянської свідомості. Тому його не можна розглядати як виокремлену 

форму виховання. Хоча, безумовно актуальність і специфічність 

екологічного виховання спонукають сприймати його як один з найбільш 

важливих напрямів загального виховного процесу. У науково-педагогічній 

літературі екологічна освіта та виховання трактуються як психолого-

педагогічний процес впливу на людину з метою формування у неї знань 

наукових основ природокористування, необхідних переконань і практичних 

навичок, певної орієнтації та активної соціальної позиції в галузі охорони 

довкілля, раціонального природокористування й відтворення природних 

ресурсів (Цыхи, 1986, с.212-223.; Червонецький, 2007; Шмалєй, 2005). 

У контексті нашого дослідження цікавою є точка зору А. Курилович 

щодо функціонування та розвитку екологічного виховання учнів початкових 

класів у другій половині ХХ століття на сучасних теренах України. 

Дослідниця вважає, що цей процес слід розглядати у двох часових періодах: 

у складі Радянського Союзу (50-80 рр.) та у складі незалежної Української 

держави (90-і роки). Такий поділ зумовлений різними підходами до процесу 

виховання загалом, екологічного зокрема в аналізований період (Курилович, 

2014, с. 99-100). 
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Однією із найбільш важливих рис виховання, зокрема у сенсі 

екологічного виховання, є його довготривалість, оскільки кожна людина 

впродовж життя підлягає змінам власної особистості. Виходячи з теорії 

виховання польські учені говорять про існування чотирьох орієнтацій, що 

впливають на суть і завдання цього процесу. Це соціологічна, нормативна, 

психологічна і еклектична орієнтації. З точки зору екологічної освіти 

суспільства, за якої виховання відіграє домінуючу роль, найбільш 

принциповою видається соціологічна орієнтація теорії виховання, що 

концентрує увагу дослідників на теорії виховуючого суспільства, в якому 

виховний процес визначається впливом на суб’єкт основних мікро-, мезо- і 

макроструктур суспільства, виховних середовищ, або соціальних сил 

(Kwieciński, & Śliwerski, 2003, s. 28-50). 

Ми погоджуємося з думкою Є. Рапацевича, що виховання має 

широкий, соціальний сенс – це функція суспільства у підготовці 

підростаючого покоління до життя та дещо звужений, педагогізований сенс – 

це спеціально організований і керований процес формування людини, 

здійснюваний педагогами у навчально-виховних закладах і спрямований на 

розвиток особистості; передавання суспільно-історичного досвіду новим 

поколінням з метою підготовки їх до суспільного життя і виробничої праці 

(Педагогика: Большая современная энциклопедия, 2005, с. 73). 

Загалом складність екологічних проблем на тлі політичних та 

економічних негараздів, що мають місце в Україні, об’єктивно вимагає 

розглядати всеохоплююче екологічне виховання як один з найважливіших 

чинників виживання української нації, переходити від декларацій його 

пріоритетності до наповнення реальним державно-політичним, соціально-

економічним і науково-технологічним змістом. За цих умов формування 

ідеології національно-державного відродження має включати екологізацію 

суспільної думки як чинник консолідації суспільства, проведення глибоких 

реформ і нехтувати цим неприпустимо (Філіпчук, 2002а, с. 11). 

Нам імпонує загальна думка дослідників про те, що виховання слід 
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розглядати не як політичну, а насамперед як культурно-історичну цінність, 

де йому відведено пріоритетну роль у процесі соціалізації особистості, а 

також в розвитку її індивідуальності і самобутності. Суб’єкт-суб’єктні 

відносини є визначальними у цьому процесі (Магрламова, 2008, с.32-33). 

Саме у такому контексті визначає виховання С. Гончаренко. Зокрема в 

українському педагогічному словнику, автором якого є вчений, виховання 

визначається як процес цілеспрямованого, систематичного формування 

особистості, зумовлений законами суспільного розвитку, дією багатьох 

об’єктивних і суб’єктивних факторів. У широкому розумінні – це вся сума 

впливів на психіку людини, спрямованих на підготовку її до активної участі у 

виробничому, громадському й культурному житті суспільства (Гончаренко, 

1997, с. 53). 

На думку К. Захмарної, 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 (Захмарна, 2005, с.10). 

Є багато праць дослідників, в яких розкрито комплексний сутнісний 

зміст виховання. Так болгарська вчена З. Костова підкреслює, що екологічне 

виховання є складовою комплексного виховання учнів, що характеризується 

специфікою, пов’язаною з вмінням молоді розв’язувати проблеми 

(Костова,  1983, с.16-22). 

Проблема дослідження психологічних механізмів взаємодії людини із 

світом природи залишається однією з центральних в процесі творення 

психологічних основ сучасного екологічного виховання. За словами 

Л. Виготського, «єдиним вихователем, який може викликати нові реакції в 

організмі, є особистий досвід організму. Тільки той зв’язок залишається для 
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нього дійсним, який був у його особистому досвіді. Ось чому особистий 

досвід робиться основною базою роботи» (Виготський, 1982). 

Взаємодія з природними об’єктами може стимулювати людину до 

аналізу своїх особистісних особливостей, емоційних реакцій, поведінки 

стосовно цього природного об’єкту. Подібний рефлексивний аналіз як 

наслідок взаємодії з природою обумовлює моральний самоконтроль 

особистості, тобто сумління. «Екологічне сумління», як називає його 

В. Ясвін, примушує людину самостійно формувати для себе моральні 

обов’язки стосовно об’єктів природи, вимагати від себе їх виконання та 

робити самооцінку вчинків (Ясвин, 2000).  

У результаті власної рефлексії людина може зробити висновок, що для 

успішної взаємодії з природними об’єктами їй недостатньо знань, що 

стимулює, наприклад, її пізнавальну активність у відповідній галузі. Однак, 

замість рефлексії може відбутися і раціоналізація негативної стосовно 

природних об’єктів поведінки. Це дозволило В. Ясвіну припустити, що в 

процесі сприйняття природних об’єктів та взаємодії з ними можуть 

проявлятися такі феномени міжособистісного сприйняття, як ідентифікація 

та емпатія (Ясвин, 2000, с. 332-335). 

Аналізуючи погляди спеціалістів в галузі екологічного виховання 

можна зробити висновок про те, що мета та наміри індивіду з розвитком 

особистості починають визначатися прийнятими та виробленими цінностями, 

моральними переконаннями, принципами, ідеалами, світоглядом. Саме на 

цьому етапі становлення особистості можуть допомогти засоби «глибинної 

екології» при залученні їх у навчально-виховний процес. 

Не можемо обійти увагою факт, висвітлений в окремих працях, що 

доволі часто в учнів залишається позиція за якою багатогранна цінність 

природи сприймається як джерело матеріальних і духовних благ, що вплив 

людини на природу є результатом усвідомленої необхідної господарської 

діяльності, а забруднення навколишнього середовища є неминучим 

наслідком такої діяльності, вилучити який не можливо. Тобто має місце явно 
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виражена антропоцентриська позиція.   

Такий підхід вчені вважають неприпустимим. Так І. Зверєв піддавав 

критиці змістову частини шкільної освіти, зокрема підходи до висвітлення 

діяльності людини в природі переважно тільки з позитивного боку. Школа, 

на його переконання, практично не знайомить учнів з негативною діяльністю 

людини по відношенню до природи. Як наслідок, вчорашні школярі 

психологічно не підготовлені для критичного аналізу своїх дій в природному 

середовищі (Зверев, 1980, с. 33-34). Тотожну думку знаходимо у 

А. Захлебного. Так вчений акцентує увагу на недостатньому висвітленні 

взаємозв’язків людини і суспільства з природою. Однобічно розкрито вплив 

діяльності людини на природне середовище, що створює труднощі для 

раціонального та емоційного обґрунтування потреби природоохоронної 

діяльності, слабо виражені або зовсім відсутні критичні оцінки стану 

середовища чи окремих вчинків людей (Захлебный, 1981, с. 14). 

Вважаємо за такого підходу відбувається поглиблення існуючих 

протиріч між: 

ü постійно змінюваною дійсністю і репродуктивно-декларативними 

способами екологічного виховання; 

ü зрослими обсягами екологічної інформації та застарілими способами 

її опрацювання; 

ü активно впроваджуваними сучасними педагогічними технологіями і 

відсутністю їх методичного супроводу в процес екологічного виховання. 

Водночас, досягнення мети екологічного виховання вбачається 

можливим у разі вирішення сукупності взаємопов’язаних завдань, що мають 

освітню, виховну та ціннісну складові: 

- освітні (формування системи знань про взаємодію і взаємозв’язок 

складових системи «людина↔природа↔суспільство» та шляхів щодо їх 

оптимізації); 

- виховні (формування мотивів, потреб і навичок екологічно доцільної 

поведінки, здорового способу життя); 
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- ціннісні (формування ставлення до природи як до універсальної, 

самодостатньої цінності; прагнення до відповідальності за її збереження). 

Водночас сутність екологічного виховання в учнів початкової школи, 

має виокремлені нами особливості цього процесу:   

1) розвиток екологічної свідомості і почуттів,  

2) формування екологічної діяльності,  

3) прищеплення навичок поведінки у природі,  

4) подолання споживацького ставлення до природи. 

Усі означені особливості є пролонгованими у часі; мають складний 

зміст, вимагають особистісної активності. 

У контексті нашого дослідження, початкова школа продовжує, 

розпочате в дошкіллі, цілеспрямоване формування екологічної культури 

дитини, що ґрунтується, передусім, на засадах безперервності. На думку 

М. Дробноход (Дробноход, 1996, с.33-34), це період входження маленького 

допитливого мандрівника до «Храму науки» для задоволення потреби у 

пізнанні світу природи. На основі встановлених і самоусвідомлених зв’язків 

у кожного школяра мають формуватися власні імперативи екологічно 

доцільної поведінки. Суттєвим моментом розвитку екологічної свідомості 

молодшого школяра є самоусвідомлення цих зв’язків, їх самовідкриття й 

обов’язкове сприйняття через призму власного «Я», тобто особистісної 

значущості. 

Серед основних завдань екологічної освіти у початковій школі  

М. Дробноход виокремлює такі: 

- первинна систематизація у свідомості дитини уявлень про природу 

як взаємопов’язану і чутливу до втручання людини цілісність; 

- само формування моральних заборон завдавати шкоди природі; 

- початковий досвід індивідуального і спільного з однолітками та 

дорослими захисту довкілля; 

- виховання любові до рідного краю; 

- пробудження і підтримання інтересу до вивчення й застосування 
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досвіду співвітчизників та інших народів стосовно розумного ставлення до 

природи; 

- розвиток чутливості до краси рідного краю, потреба спілкуватися з 

природою; 

- виховання потреби дотримуватись правил поведінки у спілкуванні з 

природою в усіх видах діяльності; 

- формування небайдужого ставлення до людей, які завдають шкоди 

природі ) (Дробноход, 1996, с.36-37). 

Актуалізація завдань підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до екологічного виховання молодших школярів детермінується сучасними 

соціокультурними обставинами, у яких уможливлюється формування 

екологічно вихованої особистості, здатної до самостійного застосування 

отриманих за роки навчання екологічних знань і вмінь. 

Сучасна теорія та методика професійного навчання пропонує певну 

концепцію філософських та психолого-педагогічних основ організації 

процесу професійного екологічного виховання майбутніх учителів 

початкових класів, акцентуючи увагу на ролі методик та технологій, за 

допомогою яких можливо реалізувати зміст екологічного виховання, 

утілюючи в життя найвищі ідеали й еталони екологічно вихованої 

особистості вчителя.  

У процесі аналізу сутності екологічного виховання та змістового 

наповнення його складових звертаємо увагу його глибокий ціннісний сенс. За 

теорією цінностей М. Кагана (Каган,  1997), саме цінність є формою вияву 

певного типу відношень між суб’єктом і об’єктом, специфіка якої полягає  у 

процедурі встановлення відношень, що відбуваються не з іншим об’єктом 

(природним, соціальним), а саме з суб’єктом, який вільно обирає свою 

поведінку.  

У філософському енциклопедичному словнику термін «цінності» 

визначено як належне та бажане, на відміну від реального і дійсного; цінності 

виконують роль підстави для дії, спрямовуючи індивідуальну і колективну 
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дії та діяльності (Філософський енциклопедичний словник, 2002,с. 707-708). 

С. Лебідь підкреслює, що через усвідомлення індивідом цінності об’єкту,  

його оцінки формується особливе ціннісне ставлення, характерними рисами 

якого є безкорисливість, душевне прагнення і добровільний вільний вибір, 

пов’язаний з почуттям задоволення. Оскільки в ціннісному ставленні погляд 

суб’єкта на об’єкт зумовлений його значенням у житті суб’єкта, цінності 

мають біполярну структуру (Лебідь, 2001, с. 17-19).  

Сутність виховного процесу, зокрема й екологічного, полягає 

передусім у формуванні системи цінностей, не виключаючи при цьому інших 

аспектів виховання. Виховання ціннісних категорій школярів зумовлене 

такими чинниками: соціальними (аксіосфера суспільства, сім’ї, школи), 

діяльнісними (цілеспрямована діяльність педагога і власна ціннісно-

орієнтаційна діяльність вихованців), біологічна (стать, вік, фізичний стан) 

(Немов,  1995, c. 102). Недостатня увага до означених чинників істотно 

знижує  ефективність роботи вчителя щодо виховання ціннісних орієнтацій 

школярів у процесі екологічного виховання. 

За Г. Карпенчук зміст виховання становить система або сукупність 

знань, переконань, навичок, якостей та рис особистості, поведінка, якими 

мають оволодіти учні у відповідності до цілей та завдань виховання 

(Карпенчук, 1996). До цього переліку П. Підкасистий пропонує додати 

цінності, ідеї та ідеали, елементи матеріальної та духовної культури, які 

підлягають засвоєнню (Педагогика, 1998, с. 103).   

Слід підкреслити, сучасна школа посідає провідні позиції у формуванні 

екологічної культури, екологічної свідомості учнів, але попри усі намагання 

наразі це завдання залишається не розв’язаним. Як засвідчують українські 

вчені (Білик, 2005, 2000а; Дробноход, 1996; Крисаченко, 1996, 2002; 

Лук’янова, 1994, 2006, 2006а, 2008; Пустовіт, 1994, 2002, 2004, 2004а; 

Совгіра, 1999, 2002, 2009; Філіпчук, 2002, 2002а, 2005 та ін.), в учнів доволі 

часто переважають споживацьке ставлення до природи, їм притаманний 

низький рівень ціннісного ставлення до природи, слабко розвинена особиста 
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потреба практичної участі в реальній природоохоронній діяльності. 

На підтвердження цієї думки наведемо точку зору К. Гуз. Який 

переконаний, що в екологічних кризах, сплесках агресії у суспільстві у 

певному ступені винна і сучасна школа, яка створює недостатньо 

можливостей формувати в учнів життєстверджуючий образ світу (Гуз, 2005, 

с. 5). Суголосною є думка І. Звєрєва, зокрема він  підкреслює «Гострота 

сучасних проблем взаємодії суспільства і природи ставить низку нових 

завдань перед школою і педагогікою, які покликані підготувати молоде 

покоління, здатне долати наслідки негативних впливів людини на природу, 

бережливо ставитися до неї у майбутньому» (Зверев, 1980, с. 19). Водночас, 

неможна обмежуватися «просвітництвом» школярів у галузі охорони 

природи, оскільки глибина екологічних проблем вимагає нового 

філософського осмислення, докорінного перегляду сукупності соціально-

економічних питань, нових наукових підходів у їх вирішенні.  

Формування ціннісного ставлення пов’язане передусім із 

наслідуванням моделей ставлення, характерні для людей з найближчого 

оточення дитини (Власова,  2005, c. 216). У шкільні роки до найближчого 

оточення, якому школяр безмежно довіряє, належить учитель. Саме вчитель 

своєю поведінкою формує усталені уявлення дитини про оточуючий світ, 

зокрема й світу природи. І саме вчитель має створити для молодшого 

школяра непрагматичний простір, сповнений любов’ю до природи. За 

І. Кушаковою, непрагматизм визначає ступінь безкорисливості й 

утилітаризму в стосунках з природою. Цінність характеризується 

непрагматичним ставленням до неї особистості, за якого одержання 

практичної користі, особистої або суспільної вигоди узгоджується з 

можливостями природи до саморегуляції, тобто не приносить їй незворотної 

шкоди, а в ідеалі є рівноцінно корисною взаємодією (Кушакова, 2014, c. 62). 

З метою створення цілісної картини досліджень з проблем екологічного 

виховання учнів нами проаналізовано праці К. Магрламової, Г. Ковальчук, 

К. Шевчук, О. Колонькової, Н. Карпенкової, Л. Малинівської, О. Мамешиної, 
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Н. Немченко, Г. Пустовіта, Н. Пустовіт, С. Скрипник, І. Сяської, І. Ярити та 

ін.  

Студіювання наукової літератур показало, що проблема екологічного 

виховання молодших школярів завжди була у полі зору дослідників. Так за 

період з 1995 по 2016 рр. нами виявлено 19 дисертаційних досліджень з цієї 

проблеми (1 дисертація доктора педагогічних наук і 18 кандидатів 

педагогічних наук). Дослідників цікавили такі проблеми: Педагогічні основи 

формування в молодших школярів художнього образу природи (Жупанин, 

1995). Особливості екологічного виховання учнів загальноосвітньої школи 

(Войтович, 2016); Формування у молодших школярів дбайливого ставлення 

до природи (Грошовенко, 2007, 2007а), Формування мотивів природоохорної 

діяльності у молодших школярів (Жук, 2001) Oрганізаційно-педагогічні 

засади цієї діяльності (Ілійчук, 2007), Стимулювання екологічної активності 

молодших школярів (Волошина, 1995).  

Вивчалися проблеми наступності в екологічному вихованні (Мантула, 

2007) Формування екологічно доцільної поведінки молодших школярів 

(Крюкова, 2005, 2005а), екологічної грамотності (Мельник, 1995) Виховання 

молодших школярів на народних традиціях (Різник, 1995) Формування 

ціннісного ставлення до рідного краю (Шевчук, 2009); Формування 

екологічної культури молодших школярів засобами мистецтва 

(Павленко,  2002). Використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського для 

розвитку екологічної культури молодших школярів (Січко,  2012, с. 201) та 

ін. 

На цьому фоні обсяг досліджень щодо підготовки вчителя до 

екологічного виховання учнів виглядає значно скромніше. Одним із перших 

було докторське дослідження О. Біди, яка вивчала особливості підготовки 

майбутніх учителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі 

(Біда, 2002). 

Досліджувалася і проблема підготовки учителя до організації та 

проведення позаурочної еколого-виховної роботи з молодшими школярами 
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(Грошовенко, 2010). Вивчався також зарубіжний досвід підготовки 

майбутніх учителів в університетах Великої Британії до екологічного 

виховання учнів (Кучай, 2010, 2010а). 

Аналіз праць, присвячених підготовці майбутніх учителів початкової 

школи до екологічного виховання учнів, показав, що дослідники по-різному 

пропонують досягнення кінцевої мети. Так у дисертації Н. Казанішеної було 

запропоновану модель, в який авторка робить акцент переважно на 

позааудиторній роботі  під час проведення тренінгових занять та обґрунтовує 

доцільність введення спецкурсу «Методика екологічного виховання учнів» 

(Казанішена, 2006). 

У дисертаційній праці І. Бузенко розглядається процес формування 

еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи 

в процесі професійної підготовки у педагогічних коледжах. Авторка 

запропонувала розширити теоретичний матеріал лекцій із навчальних 

дисциплін професійної та практичної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів відповідно и пропонує доцільним створення тренінгового-

курсу «Оцінювання сформованості екологічних компетентностей». Усе це у 

свою чергу є посиленням прикладної спрямованості змісту фахової 

підготовки майбутніх учителів початкової школи шляхом залучення 

студентів до еколого-валеологічної діяльності (Бузенко 2018, 2018а). 

Вивчаючи авторську модель еколого-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя трудового навчання запропоновану В. Глуханюк ми 

з’ясували, що для підготовки майбутнього вчителя трудового навчання до 

екологічного виховання учнів основної школи автор пропонує екологізацію 

фахових дисциплін та впровадження у лабораторно-практичні заняття 

інтегрованих завдань екологічного спрямування. На основі одержаних в 

процесі дослідження результатів та розроблених навчально-методичних 

матеріалів автором було створено навчально-методичний посібник 

«Технології екологічного виховання на уроках трудового навчання» який 

може бути корисним для студентів і вчителів (Глуханюк, 2011). 
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У дослідженні С. Танани було з’ясовано, що для поглиблення 

краєзнавчого компоненту готовності майбутніх учителів початкових класів 

автор пропонує ввести спецкурс «Організація краєзнавчої роботи в 

початковій школі» та додати теми із краєзнавчим змістом (Танана, 2007). 

О. Грошовенко задля формування екологічного світогляду майбутніх 

учителів початкової школи в системі професійної підготовки  пропонує 

об’єднати дисципліни еколого-природничого спрямування в єдиний 

інтегрований курс «Основи природознавства з методикою викладання 

освітньої галузі «Природознавство» та уникнути деформації логіки еколого-

природничої підготовки і значних перекосів у сфері ціннісного ставлення 

майбутніх учителів до природи. Авторка зазначає, що така інтеграція є 

специфікою методики викладання природознавства, як галузі педагогічної 

науки і складовою частиною загальної методики викладання біології 

(Грошовенко, 2007, 2007а). 

Аналізуючи сучасні тенденції у підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання молодших школярів ми 

звернули увару на дослідження А. Ігнатуша. Для формування екологічної 

культури, екологічної моральності та екоетики, а також готовності до 

майбутньої професійної діяльності у здобувачів вищої освіти автор пропонує 

використання сукупності інноваційних форм і методів, з-поміж яких 

найбільш доцільними є підготовка екологічних заходів для загальноосвітніх 

шкіл і студентів; створення відеофільмів, відеосюжетів про 

біорізноманітність і екологічні проблеми регіону, реклами 

природоохоронного змісту; організація екскурсій, виїзних семінарів-

тренінгів; проведення конкурсів екологічних проектів студентів; організація 

студентських екологічних акцій з охорони природи рідного краю, важливим 

аспектом яких є агітаційний характер (Ігнатуша, 2014, с. 108-112). 

Н. Стаднік для підготовки майбутнього вчителя до екологічного 

виховання учнів початкової школи пропонує урізноманітнити зміст, форми і 

методи позакласної роботи з учнями початкових класів у школах, а саме 
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посилити позакласну роботу (факультативи, гуртки, самопідготовка, 

консультації тощо); суспільно-соціальну роботу (формування в учнів 

екологічного світогляду, моральності, залучення до громадського життя); 

читання різноманітних літературних творів, про природу, тварин, рослин 

(сприяє формуванню знань про живу та не живу природу, прищеплення 

любові до навколишнього світу); народознавчу діяльність (передбачає 

різноманітні заходи, що проводяться у формі бесід, рольових ігор, 

інсценізацій, конкурсів, вікторин тощо) (Стаднік). 

Нам імпонує дослідження Т. Кучай, яка вивчала зарубіжний досвід, 

зокрема процес підготовки майбутніх учителів в університетах Великої 

Британії до екологічного виховання учнів». Дослідниця виявила сучасні 

тенденції та особливості британської моделі підготовки майбутніх учителів 

до екологічного виховання учнів, що дозволило їй виокремити прогресивні 

ідеї досвіду університетів Великої Британії та обґрунтувати положення щодо 

їх творчого використання в системі вищої освіти України. На основі 

результатів дослідження авторкою було розроблено пропозиції щодо 

удосконалення методичної системи підготовки майбутніх учителів до 

екологічного виховання учнів в Україні. Спираючись на отримані практичні 

наробки дисертантка розробила програму спецкурсу й навчально-

методичного комплексу для підготовки майбутніх учителів до екологічного 

виховання учнів на основі творчого використання в Україні прогресивних 

ідей досвіду Великої Британії (Кучай, 2010, 2010а). 

Загалом дослідження з проблем екологічної освіти можна умовно 

поділити на три напрями.  

Перший – охоплює різні аспекти екологічної освіти і виховання у 

загальноосвітній школі (Жук, 2001; Колесник, 2003; Колонькова, 2003; 

Король, 1999; Костицька, 1995; Левчук, 1996; Пруцакова, 2002 та ін.). 

Другий напрям досліджень вбирає екологічні психолого-педагогічні 

напрацювання у вищій школі (Білик, 2005, 2005а; Мітрясова, 2000; Єфіменко, 

2000; Полєщук, 2005; Швед, 1997) та ін. 
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Дослідження третього напряму висвітлюють проблеми підготовки 

вчителя/викладача до реалізації завдань екологічної освіти навчально-

виховних закладах (Біда, 2002; Дорошко, 1987, 1988; Совгіра, 2009; 

Тарасенко, 1996а та ін.). 

Як відомо зарубіжна педагогіка має великий конструктивний досвід як 

екологічного виховання учнів, так і підготовки майбутніх учителів до 

означених процесів. Проаналізуємо цей досвід. 

 

 

1.3. Зарубіжний довід екологічного виховання учнів 

 

У зарубіжних країнах, як європейських, так і США та Канади, 

накопичено значний досвід екологічного виховання учнів, а також 

підготовки вчителів до цієї діяльності. Отже перед вітчизняними науковцями 

постає завдання щодо вивчення, аналізу, узагальнення та виокремлення 

конструктивних ідей цього досвіду. Підкреслимо, нині у педагогічних 

дослідженнях активно використовується порівняльний метод, що має, на 

думку учених, як пізнавальний, так і практичний потенціал. Підтвердження 

цього знаходимо у працях академіка Г. Філіпчука, на думку якого дедалі 

більш відчутною стає нагальність удосконалення навчальних програм і 

підручників, які б висвітлювали національні досягнення, виходячи із досвіду 

зарубіжних країн (Філіпчук, 2002, с. 20). 

Погоджуємося із твердженням Н. Пустовіт, про те, що Україна багатою 

історією екологічної освіти може пишатися не менше, ніж розвинені країни, 

але там вона підкріплена національними законами у цій галузі, гарантованим 

фінансуванням, діяльністю ефективної інфраструктури державних і 

громадських організацій. Наприклад, у США закон «Про освіту в галузі 

навколишнього середовища», було прийнято 1990 р., де визначені мета й 

політика, апарат управління, основні напрями змісту, фінансування, 

підготовки кадрів, заохочення в системі екологічної освіти (Пустовіт, 2001, 
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с. 37-43). 

Міжнародна екологічна політика Європейських країн налічує понад 

100 річну історію, проте цілеспрямоване її формування розпочалося лише з 

70-х рр. ХХ ст., як реакція на потужну деградацію природного середовища. 

Практично одночасно в усіх країнах ЄС і поза його межами почали 

створювати нормативи якості навколишнього середовища. Отже, підкреслює 

І. Січко, можна вести мову про наявність чіткої тенденції, характерної для 

зарубіжних країн, – розглядати сучасний критичний стан навколишнього 

природного середовища як наслідок недостатнього розуміння 

закономірностей взаємозв’язку людини з довкіллям, що випливає із недоліків 

системи освіти (Січко, 2011 с. 11-116).  

Іншою тенденцією, притаманно багатьом країнам світу, зокрема 

Великій Британії, Німеччині, Фінляндії, Ізраїлі, США, Японії та ін., є 

розвиток екологічної культури, формування екологічного мислення, 

підвищення екологічної вихованості в учнів як загальновизнаної домінанти 

сучасної еколого-педагогічній діяльності. 

Проблеми екологічної освіти і виховання у країнах Європи 

досліджували О. Протасова, Л. Парамонова, А. Райхштейн, М. Сорокова та 

ін. (дошкільна); Л. Погрібна, Г. Марченко, Я. Славська, В. Червонецький, 

О. Шевяков (шкільна), Т. Кучай І. Пєкна, Я. Полякова, І. Січко, М. Швед та 

ін. (вища школа). У США та Канаді означені питання студійовали Я. Бойко. 

Серед зарубіжних дослідників, які розробляли питання екологічної 

освіти слід назвати праці Леемінга, Бредлі, Пулі і О’Коннор, Четін, Макі, 

Сама, Їлмаз, Алп, Узун і Саглам, Фернандес-Манзанал, Аслан, Озсой, Угулу, 

Єркол та ін. 

Зарубіжні вчені, зокрема дослідники Великої Британії та США 

наголошують, що головними напрямами освітньої політики розвинутих країн 

світу є демократизація і гуманізація освіти; поєднання ролі держави та 

громадської й приватної ініціативи; свобода вибору вчителями методів і 

засобів навчання; увага до матеріального забезпечення реалізації освіти, 
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залучення до освітніх потреб сучасних досягнень науки і техніки 

(комп’ютерної техніки, відеозапису, телебачення тощо); зацікавленість 

економічної сфери (концернів, фірм, трестів) у вдосконаленні освіти 

(створенні освітніх фондів і програм Форда, Карнеги, Сороса та ін.); 

координація діяльності освітніх закладів з релігійними, культурно-

мистецькими та іншими громадськими об’єднаннями; дотримання всіма 

ланками освітньої системи встановлених у державі норм законодавства, а 

також історичних національних традицій (Славська, 2013, с. 215).  

В означеному контексті особливого значення набувають еколого-

педагогічні імперативи, покликані здійснювати вплив на молоде покоління, 

виховувати її в дусі гуманістичних ідеалів і цінностей, прищеплювати 

почуття відповідальності за прийняті рішення щодо довкілля. Провідне місце 

у цьому процесі посідає школа, передусім її початкова ланка, оскільки саме 

тут мають бути створено найбільш сприятливі умови для пролонгованого 

педагогічного впливу на молоде покоління. 

Наразі у зарубіжній англомовній літературі досить поширеним є термін 

«освіта в галузі навколишнього середовища», що включає екологічну освіту і 

виховання. Її змістом є свідомий неперервний процес  набуття людиною 

знань про природу, метою якого є усвідомлення основних характеристик 

середовища життя, ставлення до природи, на основі чого людина прагне до 

збереження й покращення її з метою забезпечення існування людського роду 

нині і в майбутньому (Славська, 2008). 

Так, В. Червонецький підкреслює, що зарубіжні педагоги, визначають 

екологічну освіту як процес засвоєння цінностей і понять, спрямованих на 

формування умінь і відносин, потрібних для розуміння й оцінки 

взаємозв’язків  між людьми, їх культурою та навколишнім природним 

середовищем, акцентуючи при цьому важливість розвитку в учнів уміння 

приймати екологічно відповідальні рішення, культури поведінки в 

навколишньому середовищі та ставлення до нього. Головними завданнями, 

як підкреслює вчений, є сприяння осмисленню значущості навколишнього 
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середовища для кожної людини та людства загалом, і необхідності  

вирішення екологічних проблем, вихованні почуття відповідальності за 

якість навколишнього природного середовища; забезпеченні можливості 

набувати знання, досвід і уміння, необхідні задля його охорони та 

поліпшення (Червонецький, 2007, c.120). Загальною метою екологічної 

освіти у зарубіжних країнах є формування культури поведінки в 

навколишньому природному середовищі, дбайливе ставлення до нього.  

Аналіз змісту екологічної освіти у країнах світу дозволив М. Швед 

визначити тенденції розвитку зарубіжної екологічної освіти та обґрунтувати 

наявність шести моделей зарубіжної екологічної освіти і виховання. 

Дослідниця розкриває їх загальнонаукові та соціокультурні підстави і 

принципи, порівнює ефективність функціонування та евристичні можливості 

кожної. Найбільш поширеними вона визнає такі моделі: гносеологічну, 

гносеологічно-діяльнісну, пізнавальноціннісну та інформаційно-особистісну 

(Швед, 2003, с. 168). 

Дещо інший, практикоорієнтований підхід стосовно моделей 

екологічної освіти, знаходимо у Л. Лук’янової. Так, дослідниця стверджує, 

що наразі у зарубіжних країнах виокремлюють три моделі екологічної освіти, 

зокрема: монопредметна, багатопредметна та комбінована (Лук’янова, 2008, 

с. 138). В основі монопредметної моделі є обов’язкове вивчення спеціального 

курсу екологічного змісту. Проте, досвід навчання доводить, що викладання 

однієї екологічної дисципліни не в змозі вирішити завдання екологічної 

освіти молоді. У свою чергу, багатопредметна модель базується на принципі 

екологізації, який передбачає включення до багатьох навчальних дисциплін 

екологічних аспектів. Недоліком зазначеної моделі є відсутність базових 

знань із екології, незначний відсоток матеріалу екологічного змісту та 

підпорядкованість вивчення екологічних питань змісту і логіці основної 

дисципліни. Тому найбільш ефективною моделлю екологічної освіти є 

комбінова. Її сутність полягає в екологізації усіх навчальних дисциплін із 

обов’язковим оволодінням базовими знаннями з  екології за умови 
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впровадження спеціалізованих освітніх курсів екологічного спрямування 

(Лук’янова, 2008, с.1 39). 

Підкреслимо, кожна країна має особливості в організації екологічної 

освіти і виховання учнів, проте існує певний алгоритм, сукупність дій, 

притаманних переважній більшості країн: включення екологічного 

компоненту в навчальні програми; організація заходів з охорони 

навколишнього середовища в самих навчальних закладах як приклад 

природоохоронної діяльності; співробітництво з місцевою громадою та 

різноманітними державними та недержавними організаціями в даній галузі 

(Biodiversity: The UK Action Plan, 1994). Сюди належить додавання й 

усвідомлення необхідності інтеграції природничо-наукових і 

суспільногуманітарних знань як чинника формування екологічної 

відповідальності, морально-етичне виховання як компонент виховання 

екологічної культури, виховання в молоді відповідального ставлення до 

навколишнього середовища та власного здоров’я (Січко, 2011, с. 11-116).  

Проте впровадження і реалізація освітніх екологічних програм не може 

відбуватися повністю централізовано навіть за присутності екологічного 

компоненту в національному навчальному плані. ЮНЕСКО розглядає 

екологічну освіту в межах окремої програми як самостійну ланку. Відповідно 

до цього кожна держава розробляє свою національну програму екологічної 

освіти, яка, крім загальнонаукових підходів, ґрунтується ще й на традиціях 

окремих народів, передусім у гуманітарній сфері. У багатьох країнах питання 

щодо місця й  ролі екологічної освіти й виховання у загальній системі освіти 

наразі перейшло у площину практичної реалізації. Отже найбільший 

позитивний ефект вона має за умови відповідної уваги місцевому рівні. 

Наприклад, на конференції ЮНЕСКО в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) було 

укладено угоду «Порядок денний на ХХІ століття» або «Agenda 21», за якою 

кожна країна створює свою власну концепцію екологічної освіти, яка 

повинна мати не лише загальнонаукову базу, але й враховувати національні 

традиції народу. Головна ж роль в охороні довкілля відводиться місцевій 
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владі. Місцеві владні структури за підтримки місцевих підприємств, 

громадських і освітніх організацій повинні створювати власні екологічні 

програми. Такий підхід, на думку, і науковців, і практиків  уможливить 

здійснення екологічного виховання з урахуванням регіональної специфіки, 

дозволить поєднати теоретичні знання з їх практичним застосуванням.   

Проаналізуємо більш детально досвід країн, який, на нашу думку, є 

цікавим, а його конструктивні ідеї можна за певних умов використати у 

вітчизняному освітньому просторі. Загалом ми проаналізували досвід 

Великої Британії, Сполучених Штатів Америки і Республіки Польща. 

Особливості досвіду організації екологічної освіти Великої Британії. 

Британські педагоги мають значні здобутки у сфері екологічної освіти, 

тривалу перевірену практику, відтак досвід цієї країни заслуговує на 

поглиблене вивчення.  

Аналіз організації екологічної освіти у Великій Британії показав, що 

посилення уваги до цього напряму відбулося з кінця 70-х рр. ХХ ст. У 1996 р. 

Урядом країни ухвалено Національну стратегію екологічної освіти, 

впровадженням якої мало сприяти утвердженню екологічних цінностей в 

суспільній свідомості, формуванню екологічної культури. Згідно з цією 

стратегією, особлива увага уряду Великої Британії у забезпеченні 

екологічного навчання в країні приділялася школі як основному типу 

навчального закладу, в якому отримують підготовку до дорослого життя 

переважна більшість дітей (Neary, 2002, с. 3). 

На розвиток екологічної освіти у Великій Британії вплинули історичні 

особливості суспільного розвитку цієї країни. Так, Г. Марченко  підкреслює, 

що ідея гармонізації стосунків людини з навколишнім природним 

середовищем ґрунтується на любові та повазі до усього живого, яка 

поступово перетворюється на світоглядну основу життєдіяльності 

британського суспільства (Марченко, 2004, 23 с.). 

У країні набула поширення інформаційно-особистісна модель 

екологічної освіті (за М. Швед), спрямована на розвиток ідеї самодостатньої 
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особистості студента в усіх її сутнісних та унікально неповторних вимірах. 

Великого значення англійські педагоги надають практичній діяльності 

молоді. Тому в багатьох навчальних закладах створюють живі куточки 

природи, метеорологічні станції, організовують зелені насадження, екскурсії 

в парки, заповідники, музеї, на ферми.   

Загалом серед тенденцій розвитку екологічної освіти і виховання у 

країні  слід назвати такі: (Славська, 2013, с.213). 

- визначення принципу міждисциплінарності й комплексного 

висвітлення проблем охорони природи;  

- взаємозв’язок теоретичних знань з практичною діяльністю учнів з 

охорони природи;  

- концентрація екологічного змісту не тільки у фундаментальних, а й 

у спеціальних узагальнюючих темах та інтегрованих курсах, що розкривають 

взаємодію суспільства і природи;  

- поєднання аудиторних занять з безпосередніми контактами у формі 

екскурсій, трудових екологічних практикумів, польових таборів;  

- використання проблемних методів навчання у вигляді рольових 

ігор, екологічних клубів, поєднання різноманітних форм позакласної роботи. 

Загальним завданням екологічної освіти вчені Великої Британії 

вважають формування екологічної свідомості особистості, конкретизоване на 

рівні трьох основних завдань екологічної освіти:  

1) формування адекватних екологічних уявлень.  

2) формування ставлення до природи.  

3) формування системи умінь і навичок (технологій) взаємодії з 

природою. 

Далі, після вирішення загальних завдань екологічної освіти, за 

твердженням Я. Славської, слід перейти до наступного етапу екологічного 

виховання: формування у школярів переконань у необхідності 

природоохоронної діяльності, оскільки вони ґрунтуються на міцних знаннях, 

що  переплітаються з волею, становлять зміст мотивів діяльності, справляють 



71 
 
істотний вплив на напрям мислення й дій, внутрішньо зумовлюють лінію 

поведінки, формують настанови людини (Славська, 2013, с.214). 

Саме у цьому сенсі велику ролі відіграє місцева влада, що дозволяє 

розробляти навчальні програми з урахуванням місцевої специфіки та 

поєднувати теоретичні знання з їх практичним застосуванням. Наприклад, 

органами місцевої влади було видано ряд постанов, що визначили основні 

напрямки екологічної освітньої практики. На даний момент можна навести 

цілу низку прикладів місцевих освітніх проектів, що успішно реалізуються в 

екологічному вихованні учнів середніх загальноосвітніх шкіл Великої 

Британії. У Гемпширі, наприклад, місцевою радою було розроблено проект 

під назвою «Навчання через ландшафт» з метою дослідження можливостей 

навчання учні брали участь в упорядкуванні шкільного подвір’я (Sustainable 

Dorset, с. 53). 

Ґрунтовний фактологічний матеріал, що уможливив аналіз теоретико-

методологічних засад екологічної освіти, дозволив виявити найбільш 

поширені педагогічні технології, форми організації навчально-виховної 

роботи у школах Великої Британії, які представлено у працях В. Брауна, Л. 

Джоя, Д. Мак-Кінлі Р. Херберта. Безпосередньо на необхідність 

природоохоронного виховання учнів вказували у своїх дослідженнях 

Дж. Вілсон, В. Гілберг, К. Корбант, С. Рейд, Ф. Фаррар та ін. Погляди 

вищенаведених науковців мали значний вплив на формування еколого-

естетичного виховання як нового напряму педагогічної теорії і практики. 

Надзвичайно цінним для нас є позиція викладачів країни щодо 

сприйняття екологічної освіти як єдності трьох взаємопов’язаних 

компонентів: освіта про довкілля (знання), освіта для довкілля (цінності, 

ставлення, поведінка), освіта в довкіллі і через довкілля (природа як засіб 

навчання). У Національному плані екологічна освіта реалізується через 

наскрізну міжпредметну тему, зокрема  міжпредметних уроків «охорони 

природи», «гуманітарні уроків» тощо. 

Для реалізації завдань екологічної освіти в школах Великої Британії та 
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підвищення якості екологічної підготовки школярів учителі, поряд із 

поширеними формами й методами навчання, використовують і нові 

технології (комп’ютерні ігри, моделювання, відображення явищ за 

допомогою схем, карт, діаграм; екологічні стежки, фермерські господарства, 

створення міні дендро і фітопарків). Також велике значення надається 

створенню живих куточків, улаштуванню шкільних метеорологічних станцій, 

екскурсіям у парки, на ферми, заповідники, музеї, організації зелених 

насаджень (Полякова, 2005, с. 15). 

У контексті нашого дослідження увагу привертає висновок Н. Величко. 

У дослідженні доведено, що найбільша увага екологічному вихованню у 

системі освіти Великої Британії надається у початковій школі, оскільки саме 

у дітей молодшого шкільного віку найбільш активно зосереджено високий 

емоційний потенціал. Діти цієї вікової категорії найкраще здатні до 

осягнення екологоестетичних знань, цінностей та формування любові до 

природи (Величко, 2015, с. 70). Дослідниця зазначає, що природний 

компонент посідає чільне місце в британській ментальності, тож батьки, 

сприймаючи екологічні цінності як особисто значущі, прищеплюють їх 

молодому поколінню. Таким чином, екологічна освіта стає важливою 

об’єднувальною ланкою між початковою школою і сім’єю. Ця теза знайшла 

відображення у Національному плані розвитку освіти у Великій Британії, 

згідно з яким у британському суспільстві посилюється роль сім’ї у здійсненні 

еколого-естетичного виховання молодшого покоління. Британська сім’я, 

дотримуючись народних традицій у вихованні дітей, шанобливо ставиться і 

до його еколого-естетичної складової.  

У Великій Британії національний навчальний план, як головний 

освітній документ, забезпечує системну й збалансовану програму навчання; 

визначає, чого саме повинні навчати учнів у школах і якими знаннями, 

навичками та вміннями повинні володіти школярі відповідно до 

встановлених освітніх стандартів, має  складну структуру і складається з 

чотирьох блоків (The National Curriculum Handbook for primary teachers in 
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England, 1999). Саме до загальнокультурного блоку входить екологічне 

виховання (Андреева, 2003, с. 97). Таким чином, екологічна освіта є однією з 

п’яти міждисциплінарних тем національного навчального плану. У 

Шотландії програма для школярів віком від 5 до 14 років надає можливість 

здійснювати екологічне навчання за допомогою занять з екології та як 

міждисциплінарний компонент навчальної програми. Хоча екологічний 

компонент присутній в усіх навчальних дисциплінах, але, як показує 

практика, головним чином екологічна освіта реалізується через предмети 

природничого циклу. Інші дисципліни можуть лише забезпечувати контекст 

для вивчення даних питань учнями. Зокрема йдеться про необхідність 

балансу економічного значення природи з екологічними та естетичними 

цінностями. Діти повинні, наприклад, розуміти, що ліси мають цінність не 

тільки як економічний ресурс, але й як регулятор клімату й повеней, джерело 

натхнення для поетів та художників та як наукова лабораторія біорозмаїття. 

Рослини та тварини, що населять ці ліси, мають таке ж право на існування як 

і людина (Swearer, 2009, с. 17).  

Нашу увагу привернула думка Т. Кучай, яка підкреслює, що екологічна 

освіта у Великій Британії здійснюється упродовж усіх років навчання у 

вищому закладі освіти, у процесі опанування різних навчальних дисциплін, 

до змісту яких введено матеріал з проблем екології. Такий підхід дає змогу 

сформувати в майбутніх учителів уміння й навички вирішення завдань 

екологічного виховання дітей, зміцнення їхнього здоров’я, а також потребу в 

постійному поповненні й поновленні отриманих екологічних знань (Кучай, 

2011, с. 73). 

У контексті нашого дослідження на особливу увагу заслуговують 

питання підготовки вчителів початкової школи до екологічного виховання. 

Так на основі аналізу навчальних планів факультету педагогічної освіти 

університету Глазго, де здійснюється підготовка за напрямом «Педагогічна 

освіта» зі спеціальності «Початкова освіта» нами виявлено, що до 

навчального плану включено такі дисципліни як «Наука про здоров’я», 
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«Практика здорового способу життя», «Природа і знання про її раціональне 

використання», «Людина і природа», «Охорона навколишнього середовища» 

тощо (Primary Education with Teaching Qualifi cation, 2008, 8 p.). В 

університеті м. Лідл при підготовці фахівців початкової школи вивчаються 

дисципліни «Екологічний розвиток дитини» та «Наукова робота з 

екологічного розвитку дитини» (Undergraduate Courses Running, 2009.). 

Аналіз навчального плану іншого відомого університету м. Роемптон 

(Roehampton University) показав, що у процесі підготовки вчителя  

початкових класів до екологічного виховання учнів, важливе місце посідають 

предмети природничо-екологічного циклу, серед яких на особливу увагу 

заслуговує «Викладання природознавства в початковій школі» (Primary 

Education with Teaching Qualifi cation, 2008).  

Сполучені штати Америки. 

Важливе місце у становленні екологічних ідей на теренах Сполучених 

Штатів Америки займає праця американського вченого Г. Марша (1866), де 

автор висвітлив характер і масштаби впливу людини на Землю, розглянув 

багато ідей та принципів, які сьогодні визначають сенс екологічної освіти.  

Звертаємо увагу на той факт, що у країні загальновизнаним є  

твердження відповідного до якого особистість, яка не розуміє сутності 

поняття «навколишнє середовище», не має власного позитивного ставлення 

до цього середовища,  вважається неосвіченою, некультурною.   

Розкриваючи досвід Сполучених Штатів Америки щодо організації 

системи екологічної освіти, слід підкреслити, що існує велика розбіжність 

між регіональним і федеральним рівнями цієї системи. Зокрема питома вага 

першого, регіонального рівня, який визначається специфікою 

природоохоронного законодавства у різних штатах країни, є значно вищим. 

Загалом федеральний стандарт екологічної освіти у США відсутній. 

Натомість у багатьох штатах вона є не тільки обов’язковою, але й 

пріоритетною у системі освіти. Наприклад, у багатьох штатах набули 

чинності закони, якими передбачено у вищих закладах освіти педагогічного і 
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непедагогічного профілю вивчення природоохоронних дисциплін. З 1967 р. 

при університеті міста Вісконсін-Медісон функціонує Інститут екологічних 

досліджень, напрями діяльності якого спрямовані на екологічне навчання 

студентів і аспірантів, проведення наукових розробок у галузі охорони 

навколишнього середовища, ознайомлення громадськості з одержаними 

результатами (Междисциплинарное образование по экологическим 

вопросам: опыт университета Висконсин-Медисон, 1994). 

Екологічна освіта у США сьогодні ведеться у двох напрямах – 

екологічному і природоохоронному, що тісно пов’язані між собою.  У 

першому напрямі актуальними визнано такі питання: динамічна рівновага у 

природі, організація біосфери, спадковість, адаптація, зміни у природі. 

Другий напрям акцентує увагу на проблемах раціонального 

природокористування, охорони природи, впливу людини на навколишнє 

середовище. Обидва ці напрями сприяють не тільки нагромадженню знань 

про природу та людину, їх взаємозв’язок, а й передбачають та стимулюють 

науковий пошук щодо їх охорони та збереження.  

До провідних завдань, вирішуваних системою екологічної освіти США, 

слід віднести такі: забезпечення контактів дітей з навколишнім природним 

середовищем; уможливлення досліджень живих організмів в природному 

середовищі їх існування; формування екологічно прийнятних стилів 

поведінки та діяльності в природі; формування сукупності знань про єдність 

людини, суспільства та природного середовища,  взаємозв’язок локальних, 

регіональних і глобальних екологічних проблем, довкілля як системи 

природних, економічних і соціальних факторів; залучення школярів до 

вирішення місцевих екологічних проблем. 

Як підкреслює К. Писанка, для екологічної освіти загальноосвітніх 

шкіл США притаманним є використання різноманітних форм, напрямів і 

методологічних підходів, глибоким проникненням ідей екологічної етики у 

зміст практично всіх шкільних дисциплін. Особливо цінним, є залученням 

широкої громадськості і, особливо, громадських неурядових організацій до 
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процесу формування у молоді норм дбайливого та відповідального ставлення 

до навколишнього природного середовища (Писанка, 2014, с. 69). 

Вивчення досвіду окремих навчальних закладів, показало, що вимоги 

до підготовки вчителів, які спеціалізуються в галузі охорони навколишнього 

середовища, у Мічиганському університеті (США), передбачають набуття 

майбутніми педагогами оперативних знань у різних галузях. Пізніше (перед 

початком професійної діяльності) можливість пройти з усього курсу 

педагогічну практику, оскільки їхні майбутні учні повинні навчитися разом з 

ними знаходити ефективні рішення конкретних і складних проблем охорони 

навколишнього середовища (Локшина, 2007, с. 61).  

Головним напрямом екологічної освіти і виховання в середніх та 

вищих навчальних закладах США є проведення практичних робіт, польових 

практикумів, заходів з утилізації відходів, озеленення територій, рятувальних 

заходів щодо тварин. Відмінною рисою американської освітньої системи є 

орієнтація на розв’язання регіональних екологічних проблем конкретної 

місцевості проживання. Так Я. Бойко стверджує, що американська школа 

величезного значення надає не концептуальному, загальному, фактичному 

вивченню, а формуванню діяльнісних і науково-процесуальних навичок, 

передумовою яких є використання проблемно-пошукового методу, зокрема 

це польова робота, дослідження, метод кейсів, групові і індивідуальні 

проекти (Бойко, 2014, с.68). 

У контексті нашого дослідження цікавим є результати 

широкомасштабного анкетування, проведених  Офісом управління державної 

освіти штату Вашингтон (Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI)) 

у партнерстві із Асоціацією екологічної освіти штату Вашингтон 

(Environmental Education Association of Washington (EEAW)) (Review Draft. 

Report on Washington State K-12 Environmental Education and Education for 

Sustainability 2008 Teacher Survey). Зокрема анкетуванням було охоплено 

вчителів штату Вашингтон з метою з’ясування стану використання 

екологічної освіти і освіти в інтересах сталого розвитку в школах. Завданням 
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дослідження полягало у  встановленні існуючих підходів до здійснення 

екологічної освіти і виховання в середніх школах штату, виявленні 

перспективного досвіду та недоліків у їх здійсненні. 

Досвід Республіки Польща  

Проаналізуємо особливості організації екологічної освіти Республіки 

Польща, досвід якої є для України особливо цінним. Зокрема Польща межує 

з Україною, є її стратегічним партнером, досягла значних успіхів у 

реформуванні еколого-економічної освітньої сфери, а також є членом 

Європейського Союзу, що становить стратегічну мету і для України. На 

думку Н. Демешкант  доцільність вивчення досвіду Польщі зумовлена 

суттєвим  поглибленням європейської співпраці в освітній галузі, створенням 

єдиного європейського освітнього простору на засадах Болонського процесу, 

значними здобутками  країни  у розвитку державної екологічної політики, 

екологізації стандартів й змісту професійної підготовки фахівців аграрної 

сфери на засадах сталого розвитку економіки; наукового обґрунтування й 

розвитку сектору екологічного землеробства у сільському господарстві 

(Demeshkant, 2011, с.3). 

Проблеми екологічної освіти завжди були у полі зору науковців 

Польщі. Методологічну сутність екологічної освіти висвітлено у працях 

М. Гродзінської-Юрчак (M. Grodzińska-Jurczak), Г. Добжаньского 

(G. Dobrzański), Л. Домка (L. Domka), К. Дюбель (K. Dubel), Ф. Знанецького 

(F. Znaniecki), М. Кістовського (M. Kistowski), С. Козловського 

(S. Kozłowski), Г. Кулен (G.Culen), З. Мисляковського (Z. Myślakowski), 

Д. Ціхи (D. Cichy) та ін. У працях означених авторів висвітлено особливості 

екологічної освіти у навчальних закладах різних рівнів. Проте, як вказують 

вчені, її провідною особливістю, залишається наскрізність, наступність на 

усіх рівнях навчання: дошкільному, початковому та середньому. Практична 

діяльність учнівської молоді набуває поширення у шкільних лісництвах, 

екологічних практикумах, клубах та гуртках (Kulik, 2004, st. 24-27). 

Слід підкреслити, у Польщі існують два терміни «природоохоронна 
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освіта» і «екологічна освіта», які уживаються паралельно, не зважаючи на 

понятійні зауваження науковців. Більш науково-правильним вважається 

термін «природоохоронна освіта», оскільки він є більш змістовно ємним. 

Екологічна освіта концентрується на донесенні знань з природничих наук. На 

думку М. Кістовського (M. Kistowski) це навчальна діяльність, здійснювана 

відносно різних суспільних (або вікових) груп, що дозволяє пізнання норм 

функціонування середовища, принципів його охорони і сталого розвитку 

(Kistowski, 2003). 

У педагогічній науці природоохоронна освіта визначена як процес 

розвитку особистісних компетенцій соціального середовища, 

сконцентрованих навколо задоволення місцевих потреб, наприклад, 

економічних, освітніх, політичних, при чому така діяльність не суперечить 

політиці держави або місцевого самоуправління, а навпаки доповнює і 

розвиває її (Theiss, 2003). Предметом природоохоронної освіти в педагогіці є 

теорія і практика соціально-культурної активізації локального середовища. 

Природоохоронне виховання спрямовується на об’єднанні місцевих громад, 

навчальних закладів, місцевих органів самоуправління, неурядових 

організацій навколо розв’язання екологічних проблем різного характеру. 

Окрім опанування теоретичних знань щодо закономірностей розвитку 

природи й суспільства, стверджує польська дослідниця Е. Флешар, 

екологічна освіта передбачає формування високої культури, практичних 

умінь і навичок у спілкуванні з природою; розвиток дбайливого, 

господарського ставлення до природи; особистої відповідальності за стан 

довкілля на національному і глобальному рівнях; формування активної 

громадянської позиції при розв’язанні екологічних проблем (Fleszar, 2002, 

с.47). 

На думку польського дослідника А. Папузіньського (Papuziński), до 

екологічної освіти слід віднести «усі види діяльності та процеси, що 

дозволяють людям: 1) пізнавати природу, суспільство та культуру з точки 

зору впливу цих елементів на якість цілісного розуміння соціального та 
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природного середовища; 2) участь у перетворенні цих елементів їхнього 

життя відповідно до принципу гармонії між основними складовими 

соціального та природного середовища; 3) реалізація цього принципу в 

особистісному фізичної та психічної розвитку, інтересів та здібностей» 

(Papuziński, 1998). 

Як підкреслює, А. Сушара-Олех, екологічна освіта – це 

цілеспрямована, планова, систематична та поступова діяльність вчителя, 

батьків та опікунів щодо дітей з їх позитивною мотивацією та 

багатосторонньою діяльністю (Suchara-Olech, 1995). 

Сутність екологічної освіти можна потрактувати як психолого-

педагогічний процес впливу на людину з метою формування його 

екологічної  культури (Dobrzańska, Dobrzański, & Kiełczewski, 2008). 

Від 1990 р. відбувається масовий активний рух вчителів, які оцінюють 

важливість природоохоронної і екологічної освіти. Екологічна освіта 

розвивалася відповідно до соціальних потреб та розвитку екології як науки. 

Сьогодні як екологічний, так і природоохоронний зміст присутній на всіх 

етапах навчання. Вони належним чином адаптовані до сприйняття певного 

віку учнів.  

Шкільна реформа 1999 року запровадила чотири етапи навчання, в 

яких цілі та зміст екологічної освіти певною мірою відрізняються. На етапах 

2-4 існує міжпредметна екологічна стежка, увиразнена в усіх предметах.  

Екологічна і природоохоронна освіти Польщі на усіх етапах навчання 

врегульована освітнім правом, яке визначає плани навчання, зокрема 

визначає кількість годин і програмні принципи (Jarzyńska, 2008, с. 41). 

За Л. Домка, структура екологічної освіти має дві складові: формальна 

(шкільна система): (дошкілля, початкова школа, гімназії і професійно-

технічні училища, ліцеї, технікуми, вища школа, а також післядипломна 

освіта, докторантура, відкриті університети). Другу складову становить 

неформальна освіта (структури позашкільної освіти): виховання в родині і 

локальне середовище (релігійні рухи, костьоли), ЗМІ (телебачення, радіо, 
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преса), екологічні  організації, державні інституції, пов’язані із охороною 

природи, служби охорони природи (Domka, 2001, s. 71). 

На сучасному етапі екологічна освіта та виховання у Польщі 

реалізується у формальному і неформальному рівнях. До першого належать 

освітні заклади різного рівня (школи, коледжі, університети) та курси 

підвищення кваліфікації.  

Щодо формальної екологічної освіти. Наказ Міністра національної 

освіти  від 27.08.2012 р.  зазначено, що у програми виховання дошкільного і 

початкової школи, а також навчання в усіх типах шкіл впроваджується 

екологічна освіта у вигляді окремого екологічного напряму, який має 

виховавчо-дидактичний характер (Jarzyńska, I. (2008), р. 41). Так починаючи 

з 70-х рр. ХХ ст. до навчальних планів загальноосвітніх шкіл Польщі було 

введено спеціальні предмети «Охорона природи» та «Суспільство – природне 

середовища» (Bereza, & Szczepanik, 2002, с. 36). 

Формальна екологічна освіта спрямована на орієнтацію підростаючого 

покоління до розв’язання екологічних проблем шляхом інтеграції знань із 

різних галузей науки та інноваційних форм, методів та засобів навчання. 

Неформальну освіту здійснюють численні установи позашкільної освіти, 

громадські рухи, фонди, музеї, та засоби масової інформації (Січко, 2011). 

Слід підкреслити, що у Польщі переважна більшість освітньо-

інформаційних програм, що реалізують завдання екологічної освіти 

спрямовані на підростаюче покоління і молодь. Разом з тим на високому 

організаційному рівні здійснюється також післядипломна екологічна освіта 

дорослих, що являє собою процес неперервного поновлення знань, 

підвищення кваліфікації та розвитку загальних і професійних компетенцій. 

Оскільки у рамах нашого дослідження передбачено таку педагогічну 

умову як екологізація навчальних дисциплін, вважаємо особливо ціннім у 

польському досвіді урахування міжнародних вимог щодо використання усіх 

предметів у процесі формування екологічної культури, екологічної 

свідомості учнів і студентів. Наприклад, у процесі вивчення польської мови 
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рекомендовано організовувати невеликі театралізовані дії, інсценізації на 

екологічну тематику, написання листів, використання книжок і текстів з 

природоохоронною тематикою, спрямованих на формування системи 

цінностей і формування екологічної поведінки (зокрема, власна поведінка у 

природному середовищі, ставлення до тварин, толерантність тощо; 

доцільним є проведення виховних уроків, де можна звернути увагу на 

щоденну поведінку у навколишньому середовищі також можна 

використовувати теми, дотичні прав дитини, гігієни, екологічного стилю 

життя тощо). На уроках музики є можливість слухати і співати екологічні 

пісні, слухати голоси різних тварин і природи й, водночас обговорити 

проблему впливу галасу на стан здоров’я людини. На уроках малювання є 

можливість створення дидактичної ситуації, що сприяє творчій експерсії, 

проведення занять на природі з використанням природних матеріалів 

рослинного і тваринного походження, малювання плакатів екологічних, 

створення іграшок із використаних матеріалів, фотографування природних 

об’єктів, обговорення архітектури природи. Уроки історії, переконані 

польські вчителі, мають великі екологічний потенціал, оскільки є можливість 

реалізувати такі теми – еволюція, історія Землі, зв’язок людини і природи, 

розвиток екологічних рухів тощо. Географія – під час вивчення цього 

предмету, переконані вчителі, варто познайомити учнів із найближчою 

місцевістю, національними парками, локальними резервати природи, 

ставленням людини до природи у різних регіонах. Хімія має великі 

потенційні можливості для екологічного виховання, зокрема доцільно 

обговорювати проблеми хімічного забруднення навколишнього середовище, 

парникового ефекту, квасних дощів тощо. 

Отже екологічна освіта охоплює введення до програм шкіл усіх рівні 

екологічної і природоохоронної тематики, що уможливлює поєднання 

природничих знань із гуманістичним ставленням, створення національних і 

міжнародних систем підготовки фахівців і кваліфікованих працівників для 

різних напрямів охорони природного середовища, зокрема вчителів-екологів, 
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підготовку інженерів і техніків, менеджерів народного господарства, а також 

екологізацію шкільної і позашкільної освіти.  

Для нас особливу цінність становив досвід екологічної освіти у 

початковій школі Польщі. Загалом особливість польської системи початкової 

освіти становить інтегроване навчання, в якому тематика навколишнього 

представлена дуже широко в екологічному аспекті (екосистемному). Під час 

навчання учні дізнаються про такі природні угруповання як поле, ліс, сад, 

ріка, озеро, море. Спостереження за рослинами і тваринами, а також 

рослинними природними і штучними есистемами є основою для 

взаємозв’язку попередньо набутої інформації з проблемами охорони 

навколишнього середовища (Podstawy nauczania środowiska przyrodniczego w 

klasach I–III. Książka przedmiotowo-metodyczna, 1982, s. 9). 

Узагальнюючи зарубіжний досвід можна виокреми чотири шляхи 

набуття учнями екологічних знань, активно впроваджуваних у країнах, 

досвід яких вивчався.  

1) навчання через засвоєння – або інтеріоризація готової інформації 

(пасивне) 

2) навчання через відкриття – або самостійний пошук інформації чи 

самостійне віднайдення рішення задля вирішення конкретно проблеми 

(активне) 

3) навчання через переживання – або створення ситуації, коли 

відкриваються емоціональні переживання (емоціональне) 

4) навчання через діяльність – або різноманітна практикоорієнтовна 

діяльність, пов’язана із практичною діяльністю учня (діяльнісне) (Рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Шляхи реалізації екологічної освіти у зарубіжних країнах 

 

Ці чотири напрями екологічної освіти і виховання потребують 

використання чотирьох груп методів навчання екологічного змісту: 

Методи асиміляції, методи самостійного набуття знань і практичні 

методи.  

Узагальнюючи висвітлені підходи щодо реалізації завдань екологічної 

освіти у зарубіжних країнах зазначимо, що для найбільш прийнятними є їх 

окремі елементи, які можуть бути використані в умовах  нової української 

школи з урахуванням потреб і реалій освітнього поля України.  

 

 

1.4. Сучасний стан екологічної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи  

 

З метою аналізу сучасного стану підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів у процесі вивчення 

фахових дисциплін нами здійснено аналіз навчальних планів закладів вищої 

педагогічної освіти, зокрема, Мелітопольського державного педагогічного 
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університету імені Богдана Хмельницького та Кіровоградський державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова 

освіта (Додатки Г 1, Г 2) щодо питомої ваги дисциплін екологічного 

спрямування.  

Аналізуючи дійсні плани та програми для підготовки студентів 

передбачені навчальними планами державних закладів вищої педагогічної 

освіти, ми звернули увагу на їх значущість з точки зору мети та завдань 

нашого дослідження та на їх можливий потенціал у підготовці майбутніх 

вчителів початкових класів до екологічного виховання молодших школярів. 

Це дало змогу констатувати, що до зазначеної спеціальності входять 

нормативні і вибіркові навчальні дисципліни.    

Так, у таблиці № 1.1 представлено питому вагу дисциплін екологічного 

спрямування у навчальному плані Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова 

освіта. 

Таблиця 1.1. 

Питома вага дисциплін екологічного спрямування в навчальному плані 
Мелітопольського державного педагогічного університету  

імені Богдана Хмельницького зі спеціальності 013 Початкова освіта 
 

Назва навчальної 
дисципліни ECTS Всього Лекції Практичні Самостійні 

Нормативні навчальні дисципліни 
Цикл професійної підготовки 

Методика навчання 
освітньої галузі 

«Природознавства» 
4 120 30 26 64 

Навчальна практика з основ 
природознавства 2 60  60  

Методика навчання 
освітньої галузі 

«Суспільствознавства» 
2 60 16 14 30 

Усього 8 240 46 100 94 
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Таким чином, із загальної кількості годин, відведених на навчальні 

дисципліни (7200 години), на дисципліни екологічного спрямування 

відведено лише 240 годин.   

 

 

 
 
 

 

 

 

Рис. 1.8. Питома вага годин, відведених на дисципліни 

екологічного спрямування із загальної кількості годин у навчальному 

плані Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького зі спеціальності 013 Початкова освіта 

 

Проаналізуємо питому вагу дисциплін екологічного спрямування в 

навчальному плані Кіровоградський державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта (табл. 1.2). 

Отже, із загальної кількості годин, відведених на навчальні дисципліни 

(7200 години), на дисципліни екологічного спрямування відведено лише 390 

години. 
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Таблиця 1.2. 

Питома вага дисциплін екологічного спрямування в навчальному плані 
Кіровоградський державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка  
зі спеціальності 013 Початкова освіта 

 
Назва навчальної 

дисципліни ECTS Всього Лекції Практичні Консульта-
ції Самостійні 

Нормативні навчальні дисципліни 
Цикл професійної підготовки 

Основи 
природознавства та 

екології 
4,5 135 28 26 18 63 

Методика навчання 
освітньої галузі 

«Природознавства» 
3,5 105 20 16 17 52 

Навчальна практика 
(польова) 2 60    60 

Методика навчання 
освітньої галузі 

«Суспільствознавства» 
3 90 18 16 11 45 

Усього 13 390 66 58 46 220 

 

Аналіз вище зазначених навчальних планів ЗВО дав змогу здійснити 

порівняльну характеристику дисциплін екологічного спрямування (табл. 1.3). 

Аналізуючи дійсні плани і програми для підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова 

освіта, передбачені навчальними планами державних вищих педагогічних 

закладів освіти, на базі яких проводиться експериментальна робота, ми 

звернули увагу на їх значущість з точки зору мети та завдань нашого 

дослідження та на їх можливий потенціал у підготовці майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання молодших школярів. 

Нами проаналізовано плани з навчальних дисциплін, які на нашу 

думку, мають потенційні можливості як для екологічного виховання 

особистості загалом, так і для розвитку екологічного мислення, зокрема. 
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  Таблиця 1.3. 

Порівняльна характеристика дисциплін 
екологічного спрямування у вищих навчальних закладах 

 

№ 
з/п 

Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені 

Богдана Хмельницького 

Кіровоградський державного 
педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка 
1  Основи природознавства та екології 

2 Методика навчання освітньої галузі 
«Природознавства» 

Методика навчання освітньої галузі 
«Природознавства» 

3 Навчальна практика з основ 
природознавства Навчальна практика (польова) 

4 Методика навчання освітньої галузі 
«Суспільствознавства» 

Методика навчання освітньої галузі 
«Суспільствознавства» 

 

З нормативних навчальних дисциплін професійної і практичної 

підготовки (ПП) було обрано програми таких дисциплін:  

Педагогіка з курсовою роботою Модуль 3. Основи педмайстерності (60 

годин), Модуль 4. Теорія та методика виховання (120 годин); Психологія з 

курсовою роботою Модуль 2 Психологія педагогічна (60 годин); Методика 

навчання освітньої галузі «Математика» (120 годин); Методика навчання 

освітньої галузі «Мова і література» Модуль 1. Методика навчання 

української мови (90 годин), Модуль 3. Методика навчання російської мови 

(60 годин); Методика навчання освітньої галузі «Природознавства» та 

«Суспільствознавства» Модуль 1. Методика навчання освітньої галузі 

«Природознавства» (120 годин), Модуль 2. Навчальна практика з основ 

природознавства (60 годин), Модуль 3. Методика навчання освітньої галузі 

«Суспільствознавство» (60 годин).   

Проаналізуємо блок ПП. «Педагогіка з курсовою роботою Модуль 3. 

Основи педмайстерності, Модуль 4. Теорія та методика виховання» ці модулі 

є основоположними дисциплінами під час підготовки майбутніх вчителів 

початкових класів. Важливе місце у цьому курсі посідає тема «Навчання і 

пізнавальний розвиток особистості». З огляду на це, важливо звернути увагу 

на такі аспекти розвитку особистості як екологічність, а також спрямувати 
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здобувачів вищої освіти на те, що екологічно розвинута (екологічно 

культурна, екологічно мисляча) особистість є цінною у сучасному 

екологічно-занедбаному суспільстві. Ці модулі допоможуть поглибити 

знання студентів про форми, методи та засоби навчання молодших школярів, 

зокрема і екологічні. 

Суттєве місце у Модулі 3. Основи педмайстерності та Модулі 4. Теорія 

та методика виховання займає проблема нової парадигми екологічного 

виховання, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, екологічний підходу, проектування 

інтелектуального, соціального, духовного, творчого та екологічного розвитку 

особистості школяра. 

Підготовка здобувачів вищої освіти до екологічно-активної 

педагогічної діяльності, з використанням у її процесі усіх здобутих під час 

навчання у вищому навчальному закладі знань, умінь та навичок, 

узагальнюючи передовий педагогічний досвід, систематично розв’язуючи 

педагогічні задачі та вирішуючи педагогічні ситуації, що необхідно для 

подальшого здійснення ефективного навчально-виховного процесу. 

Під час вивчення Модулю 3 зроблено наголос, що педагогічна 

майстерність передбачає оволодіння сукупністю знань, зокрема сутності 

педагогічної майстерності, основ педагогічної техніки, сутності 

педагогічного спілкування, основ педагогічного мовлення, екологічного 

задуму уроку, елементів передового та класичного педагогічного досвідів; 

уміннями: розв’язувати педагогічні задачі, вирішувати педагогічні ситуації. 

У Модулі 4 одне з провідних місць посідає практична підготовка 

майбутніх вчителів початкових класів до екологічного виховання учнів. Цей 

модуль спрямований на розвитку у майбутніх педагогів екологічного 

мислення, творчого підходу до педагогічних дій у екологічному вихованні 

учнів. Студенти отримають методичні поради щодо підготовки екологічного 

виховання, дізнаються про методику проведення різноманітних заходів і 

екологічних зокрема. 

З циклу професійної підготовки (професійної та практичної) ми також 
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виділили такий предмети як Психологія з курсовою роботою Модуль 2. 

Психологія педагогічна. Значення психології для підготовки фахівців 

непсихологічного профілю пояснюється її місцем в системі людських знань. 

Психологія посідає чільне місце серед гуманітарних та негуманітарних 

дисциплін, розкриває місце людини в соціальній групі, світі в цілому, сприяє 

пошукові життєвого смислу. Водночас вона має значення для інших наук: 

педагогіки, лінгвістики, логіки, екології тощо. Психологія в системі наук 

виступає як джерело пояснення їх формування  та розвитку. 

Маючи важливе світоглядне значення, психологія педагогічна є 

основою виховної роботи, даючи засади розвитку індивідуальності, 

формуванню особистості, вихованню екологічно активної людини. 

Курс Педагогічної психології допомагає майбутнім учителям 

початкових класів набути таких компетентності, які: здатність до аналізу і 

синтезу, до організації і планування, засвоєння основ базових знань з 

педагогічної психології, навички управління інформацією (уміння знаходити 

та аналізувати інформацію з різних джерел), здатність розв’язувати 

проблеми, приймати рішення, здатність до критики та самокритики, 

взаємодія (робота в команді), здатність працювати в міждисциплінарній 

команді, здатність застосовувати знання з педагогічної психології на 

практиці, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових 

ситуацій, здатність породжувати нові ідеї (креативність), здатність 

працювати самостійно. 

Для досліджуваної нами проблеми бачиться важливе твердження з 

точки зору педагогічної психології щодо того, що навчання – двосторонній 

процес, який здійснюється вчителем (викладання) і учнями (учіння). Процес 

навчання – це мистецтво створювати і стримувати стимули з тим, щоб 

викликати і відвертати ті чи інші реакції. Процес учіння – це сукупність 

реакцій на різні ситуації (стимули).  

Наступна дисципліна Методика навчання освітньої галузі 

«Математика» також має об’єктивні можливості у формуванні екологічно-
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спрямованих професійних умінь у майбутніх учителів початкових класів і 

безпосередньо впливає на їх підготовку до розвитку екологічного потенціалу 

учнів.  

Роль математики в екологічному вихованні полягає в тому, що методом 

доцільно дібраних задач, функціональних залежностей можна навчити учнів 

розуміти окремі екологічні поняття, прищепити навички раціонального 

використання природних ресурсів, розкрити роль математики у пізнанні 

найбільш загальних і фундаментальних законів природи, створити базу для 

формування наукового світогляду. З метою формування екологічних знань на 

уроках математики слід розробити систему задач, яка розкриває питання: 

споживання води, використання води в Україні, значення рослин у житті 

людини, скорочення лісових ресурсів та його наслідки, значення тварин у 

природі та в житті людини.  

Екологізація математики спрямована на отримання учнями знань про 

оточуючий світ і його екологічні проблеми, здійснюється мотивація 

навчальної діяльності і розв’язання проблем екологічного виховання, 

формуються уявлення про роль математики в розв’язанні екологічних 

проблем. Формується інтелектуальна якість особистості – компетентність – 

вміння бачити проблему, володіти способами розв’язку і досягати успіху 

(Ніщук, Василишина, & Одудько, 2018; Василенко, 2007, с. 6-8; 

Приходченко, 2009, с. 2; Корчевська, 2000, с. 34-36. Фефілова, & Шишкіна, 

2013).  

Аналіз робочої та навчальної програм дає підстави для висновку про, 

що екологічне мислення у майбутніх вчителів початкових класів можна 

сформувати під час опрацювання таких тем: 

- класифікація простих задач: розв’язування задач екологічного 

змісту та методика формування умінь розв’язувати типові складені задачі; 

- методика роботи над задачами, пов’язаними з пропорційними 

величинами: а) задачі на пропорційне ділення; б) задачі на знаходження 

невідомих за двома різницями; в) задачі на знаходження середнього 
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арифметичного; г) задачі, пов’язані з рухом; д) екологічні задачі;  

- розвиток умінь учнів розв’язувати складені задачі: а) повторне 

розв’язування задач; б) зміна елементів задачі; в) розв’язування задач 

різними способами; г) складання виразів за умовою задачі; д) складання 

задач екологічного змісту.  

На нашу думку, екологічний потенціал навчальної дисципліни 

Методики навчання освітньої галузі «Мова і література» Модуль 1. Методика 

навчання української мови та Модуль 3. Методика навчання російської мови 

полягає в тому, щоб навчити здобувачів вищої освіти використовувати 

методики навчання учнів початкових класів з урахуванням особливостей 

екологічного виховання дітей молодше шкільного віку; володіти різними 

методами та методичними прийомами навчання.   

Вивчення української мови сприяє художньому засвоєнню природничої 

та соціальної дійсності, розвитку моральних та екологічних відносин учнів 

до навколишнього середовища, їх уміння виражати своє ставлення до 

природи творчими засобами. Відчуття краси природи допомагає по-новому 

сприймати твори художньої літератури. Керування діяльністю молодших 

школярів при формуванні в них екологічної вихованості, під час проведення 

уроків української вчителі можуть здійснювати за допомогою різних 

педагогічних засобів. Насамперед за допомогою різних Методики навчання 

освітньої галузі «Природознавства» та «Суспільствознавства» навчальних 

завдань, інструкцій, питань, вправ, естетичних бесід. Учням пропонують 

виконати вправи, зміст яких має природничий характер. Тому необхідно 

визнати, що ці модулі, порівнюючи з іншими дисциплінами, мають набагато 

ширші можливості для підготовки майбутніх учителів до екологічного 

виховання молодших школярів. 

Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до екологічного 

виховання учнів може також відбуватися і під час вивчення Модулю 1. 

Методика навчання освітньої галузі «Природознавства», Модуль 3. Методика 

навчання освітньої галузі «Суспільствознавство».  
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Метою викладання цих модулів є екологічна підготовка вчителів 

початкових класів, здатних відповідно до вимог сучасного Державного 

стандарту початкової школи на високому науковому та методичному рівні 

викладати природознавство, знайомити учнів з навколишнім світом, 

формувати екологічного мислення, екологічної культури, екологічної 

свідомості дитини і необхідні уміння та навички.  

Модуль 2. Навчальна практика з основ природознавства, який входить 

до блоку Методика навчання освітньої галузі «Природознавства» та 

«Суспільствознавства» і передбачає не тільки теоретичну, але й практичну 

підготовку майбутніх вчителів початкових класів. Сучасна школа вимагає 

більш активного пізнання природи, її особливостей, взаємозв’язків, що дає 

змогу формувати в дітей не тільки знання, але й екологічну культуру. 

Навчальна практика з основ природознавства здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта 

належить до циклу професійної підготовки та має свої особливості. Вона 

дозволяє спостерігати природні об’єкти, їхній взаємозв’язок і сформувати у 

студентів основи екологічного мислення. 

Навчальна практика з основ природознавства дає можливість 

студентам ознайомитись з дослідною земельною ділянкою початкових 

класів, з методикою проведення дослідів і агротехнікою вирощування 

рослин. Тому що, значне місце в програмі природознавства в початковій 

школі посідає вивчення природи рідного краю, спостереження за змінами, які 

відбуваються в різні пори року, то екскурсія до міського парку, лісництва, 

ботанічного саду дає можливість студентам практично ознайомитися з 

методикою проведення екскурсії, вивчити склад штучного біоценозу на 

прикладі дерев та кущів, ознайомитися з методикою проведення 

фенологічних спостережень. 

Значний обсяг у програмі з природознавства в початковій школі 

займають елементи географії, тому важливою для майбутніх учителів є 

екскурсія на метеорологічну станцію. Під час навчальної практики з 
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природознавства студенти також знайомляться з особливостями проведення 

спостережень, обладнанням метеорологічного майданчика. Вони 

безпосередньо мають можливість розглянути прилади, ознайомитися з 

їхньою будовою та методикою використання. Слід зазначити, що значна 

увага надається формуванню екологічної культури школярів початкових 

класів на екскурсіях з використанням спостережень та залученню до 

пошуково-дослідницької діяльності, тому під час практики на це звертається 

особлива увага і майбутнім вчителям початкових класів надається достатньо 

як теоретичних, так і практичних знань. 

Програма з природознавства та інших навчальних предметів, до змісту 

яких входить ознайомлення з природою в початковій школі, передбачають 

формування знань про живу та неживу природу рідного краю.   

Невід’ємною складовою підготовки майбутніх вчителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів її є блок з самостійного вибору 

студентів, а саме такі дисциплін, як: Основи екологічної освіти Модуль 1. 

Екологічна етика (90 годин) та Модуль 2. Технології екологічної освіти; 

Теорія та методика сучасного екологічної освіти Модуль 1. Основи сучасної 

екології з методикою навчання (90 годин) та введення додаткового модулю 

за дисертаційним дослідженням Модулю 2. «Організація екологічного 

виховання в початковій школі» (90 один).  

У дисципліні Основи екологічної освіти Модулю 1. Екологічна етика 

передбачено наступні теми для вивчення: предмет екологічної етики; методи 

та принципи екологічної етики; концепції і напрямки в екологічної етики; 

етика дикої природи як радикальний напрямок екологічної етики; цінності 

природи, конфлікти цінностей і природоохоронні мотивації, а саме 

внутрішня (абсолютна, справжня, уроджена, невід’ємна, властива) цінність 

(достоїнство, самоцінність), зовнішні (інструментальні) цінності та інші.   

Екологічна етика є основою формування нового способу життя, 

спрямована на оздоровлення в соціальних і духовних сферах та передбачає, в 

першу чергу, екологізацію суспільної свідомості. Це не тільки екологія 
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довкілля та живої природи, а більшою мірою – екологія людини, стану її 

душі та здоров’я. Необхідно підкреслити, що екологічна етика опікується не 

тільки фізичним здоров’ям людини, але і його психічним, моральним та 

духовним оновленням. Невід’ємною частиною екологічної етики є ставлення 

людини до таких сучасних проблем, як екологія в побуті, тобто екологія 

здоров’я, екологія харчування, екологія житла тощо. 

Мета вивчення екологічної етики – навчити майбутніх вчителів 

початкових класів розуміти основні закономірності існування природних 

систем, знати основні екологічні проблеми, що породжуються діяльністю 

людини, виховувати в учнів початкових класів елементи екологічної 

культури, відповідальне ставлення до природи, її об’єктів і середовища 

життя, використання, відтворення та охорони багатств Землі, виховувати 

переконання в неможливості вирішення технічних, економічних, соціальних 

та інших питань без глибоких екологічних знань. Цілі вивчення екологічної 

етики для здобувачів вищої освіти такі: а) оволодіння студентами знань про 

закономірності функціонування біосфери та екосистем різного рівня, про 

види і форми взаємин в природі; б) формування на базі знань і умінь наукової 

картини світу; в) становлення екологічно культурної особистості та 

суспільства як сукупності практичного і духовного досвіду взаємодії людства 

з природою, що забезпечує його виживання, і також розвиток; г) гігієнічне 

виховання та формування здорового способу життя, спрямованого на 

поліпшення стану навколишнього середовища; д) підготовка майбутніх 

вчителів початкових класів до практичної виховної діяльності в галузі 

екології, охорони природи, охорони здоров’я. 

Щодо дисципліни Теорія та методика сучасної екологічної освіти 

Модуль 1. Основи сучасної екології з методикою навчання, то єдності з 

соціальними, природничими та гуманітарними науками не тільки 

допоможуть здобувачам вищої освіти розібратися в педагогічних 

закономірностях навчання та виховання, в їх впливі на формування і 

екологічний розвиток особистості. Результати засвоєного матеріалу 
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використовуються майбутніми вчителями початкових класів під час 

проходження педагогічної практики. У результаті вивчення цього модулю 

студенти повинні: знати методологічні основи, сутність, принципи та 

проблеми екологічної освіти, сучасні підходи до екологічної освіти; вміти 

обґрунтувати необхідність тих чи інших технологій екологічної освіти; вміти 

аналізувати конкретну практику екологічної освіти, спираючись на принципи 

та тенденції сучасної екологічної освіти, а також методику навчання екології. 

Для підвищення рівня підготовка майбутніх вчителів початкових класів 

до екологічного виховання учнів було створено Модуль 2. «Організація 

екологічного виховання в початковій школі», метою якого є підготовка 

майбутніх учителів до екологічного виховання молодших школярів. 

Перелік компетентностей, які набуваються під час опанування модуля: 

загальні компетентності: 

– інструментальні: здатність до аналізу і синтезу; базові загальні 

знання; засвоєння основ базових знань з професії; навички управління 

інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); 

розв’язання проблем під час проведення екологічних ігор; уміння 

застосовувати знання з екології на різних етапах уроку і на різних уроках; 

– міжособистісні: навички спілкування; взаємодія (робота в команді); 

етичні зобов’язання; 

– системні: здатність застосовувати знання на практиці; особистісного 

включення студента в навчальну діяльність; здатність породжувати нові ідеї 

(креативність); здатність працювати самостійно і в команді; бажання досягти 

успіху; навички в знаходженні оптимальних вирішень реальних ситуацій. 

фахові компетентності: 

– уміння застосовувати екологічні та діяльнісні методи; логічна 

компетентність володіння методикою проведення уроків та заходів 

екологічного спрямування; екологічна компетентність; 

– уміння екологічно та критично мислити, аргументувати, доводити 

свою думку, робити висновки в різних екологічних ситуаціях, презентації 
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даних, оперування різноманітними екологічним та діяльнісними методами; 

– комунікативна компетентність – уміння спілкуватися; формування у 

здобувачів вищої освіти стійкого інтересу до педагогічної комунікації; 

оволодіння професійною термінологією, комунікативно-професійними 

навичками у вирішенні завдань під час викладання спецкурсу. 

Особливу роль у формуванні культури вчителя початкових класів 

відіграють культура людських відносин (соціальна етика) і екологічна 

культура (екологічна етика). Ці два види культури є основними та повинні 

проходити наскрізними лініями через все навчання. 

Новий зміст загальнолюдської культури включає: а) екологічні знання; 

б) розуміння, що природа є джерелом життя і краси; в) багатство морально-

естетичних почуттів і переживань; г) відповідальність за її збереження; 

д) здатність порівнювати будь-який вид діяльності зі збереженням 

навколишнього середовища та здоров’я людини; е) глибоку зацікавленість в 

природоохоронній діяльності та її грамотне здійснення. 

Проблема формування в учнів початкових класів екологічної 

свідомості, екологічної культури та підготовки майбутнього фахівця до 

означеного виду діяльності є предметом багатьох педагогічних та 

психологічних досліджень, аналіз окремих з них представлено нами вище. 

Водночас поза увагою дослідників залишилися питання щодо шляхів 

екологізації фахових дисциплін, можливостей неформальної освіти та ін., які 

на нашу думку, можуть позитивно вплинути на вирішення сукупності 

суперечностей, визначених у вступі. 
 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 

Вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до екологічного виховання учнів спонукало до уточнення сукупності понять, 

провідним з яких були «екологія», «екологічна освіта», «екологічне 
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виховання», «екологічна культура», «екологічна свідомість». Вивчення 

екології має філософський, соціально-економічний, психолого-педагогічний 

сенс, увиразнений на трьох рівнях – глобальному, державному та 

особистісному. Трансформація змісту екології значно поглибила її роль у 

сучасній науковій теорії та уможливила визначення її статусу у 

міждисциплінарному контексті, як світоглядного статусу людства, 

сукупності умонастроїв, суспільної моралі, правових засад, стилю мислення, 

створення нових форм свідомості, світогляду, норм, цінностей, ідеалів. 

Потреба розвитку екологічної освіти особливо суттєво виявилася в останні 

десятиріччя у зв’язку із наближення екологічної кризи. 

Встановлено, що система екологічної освіти має дві рівновагомі 

складові: формальну (охоплює всі ланки загальної системи освіти) і 

неформальну (має просвітницький характер і здійснюється у позанавчальний 

час, під час участі у виховних заходах, через засоби масової інформації, 

громадські екологічні організації, рухи, партії). На особливу увагу в 

екологічній освіті заслуговує її багатоступеневий характер. 

Аналіз сутності феномену культури показав, що екологічна культура 

має свою специфіку, оскільки характеризує способи та форми людської 

взаємодії з природним середовищем, спрямовані на оптимізацію 

соціоприродних відносин, виступає показником ціннісного потенціалу, а в 

умовах оптимізації соціоприродних відносин може бути результатом його 

реалізації. Її формування починається з раннього віку, а від міцності 

сформованих складових (знання, переконання, свідомості, любові до 

природи) залежить подальше ставлення особистості до навколишнього 

середовища та загалом рівень її сформованості. 

Важливим завданням екологічної освіти є формування екологічного 

мислення, яке доцільно розглядати на двох рівнях: суспільному (притаманне 

суспільній групі, за своєю суттю не може бути представлено як сума 

мислення окремих індивідів) та індивідуальному (риса окремої особистості, 

притаманна лише конкретній людині, набувається в результаті соціально-
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професійного досвіду). 

Наразі у психолого-педагогічній літературі існує два підходи до 

проблеми ієрархічного взаємозв’язку між екологічної освітою і екологічним 

вихованням. Перший – передбачає певне розмежування між цими поняттями. 

Відповідно до другого підходу ці поняття взаємодоповнюють та 

взаємозалежать одне від одного. Подальший аналіз означеної суперечності 

показав «хибність» теоретичної позиції, за якою окремо беруть до уваги 

процеси освіти й виховання.  

Актуалізація завдань підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до екологічного виховання молодших школярів зумовлена сучасними 

соціокультурними обставинами, за яких уможливлюється формування 

екологічно вихованої особистості, здатної до самостійного застосування 

отриманих упродовж навчання екологічних знань і вмінь. 

Вивчення, аналіз та систематизація дисертаційних праць 

(О. Грошовенко В. Коваль, Т. Кучай, О. Лабенко, О. Мащенко, та ін.), а також 

навчально-методичної літератури (Л. Лук’янова; В. Комендар; Є. Писарчук; 

К. Магрламова та ін.) засвідчило, що характерною особливістю сучасних 

психолого-педагогічних досліджень є активна позиція щодо визначення ролі 

екологічної складової у змісті шкільної освіти, а також професійної 

підготовки вчителя, основу якої становить екологічна освіта. Значна кількість 

наукових досліджень, присвячена питанням підготовки вчителя, прямо або 

опосередковано стосується проблем екологічної освіти, що безпосередньо 

вказує на роль і значущість проблеми екологізації вітчизняної системи 

освіти.  

Загалом дослідження з проблем екологічної освіти можна умовно 

поділити на три напрями. Перший напрям охоплює різні аспекти екологічної 

освіти і виховання у закладах загальної освіти, другий – стосується 

екологічних психолого-педагогічних напрацювань у вищій школі; третій – 

висвітлює проблеми підготовки вчителя / викладача до реалізації завдань 

екологічної освіти. 
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У зарубіжних країнах накопичено значний досвід екологічного 

виховання учнів та підготовки вчителів до цієї діяльності. Нами виявлено 

провідні тенденції цього освітнього напряму у зарубіжних країнах, зокрема 

залежність між сучасним критичним станом навколишнього природного 

середовища і недостатнім розумінням закономірностей взаємозв’язку 

людини з довкіллям, що випливає із недоліків системи освіти. Іншою 

тенденцією, притаманно багатьом країнам світу, зокрема є розвиток 

екологічної культури, формування екологічного мислення, підвищення 

екологічної вихованості в учнів як загальновизнаної домінанти сучасної 

еколого-педагогічній діяльності. 

Екологічна освіта Великої Британії розглядається як єдність трьох 

взаємопов’язаних компонентів: освіта про довкілля (знання), освіта для 

довкілля (цінності, ставлення, поведінка), освіта в довкіллі і через довкілля 

(природа як засіб навчання). Провідними завданнями у системі екологічної 

освіти США є забезпечення контактів дітей з навколишнім природним 

середовищем; вивчення живих організмів у природному середовищі їх 

існування; формування екологічно прийнятних стилів поведінки та 

діяльності у природі; формування сукупності знань про єдність людини, 

суспільства та природного середовища тощо. Екологічна освіта у Республіці 

Польща передбачає формування високої культури, практичних умінь і 

навичок у спілкуванні з природою; розвиток дбайливого, господарського 

ставлення до природи; особистої відповідальності за стан довкілля на 

національному і глобальному рівнях; формування активної громадянської 

позиції при розв’язанні екологічних проблем. У країні активно 

впроваджуються заходи неформальної освіти, еклогічні рухи, які 

підтримуються на державному рівні. 

Кожна країна має особливості в організації екологічної освіти і 

виховання учнів, проте існує певний алгоритм, сукупність дій, притаманних 

переважній більшості країн: включення екологічного компоненту в навчальні 

програми різних предметів; організація заходів з охорони навколишнього 
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середовища в самих навчальних закладах як приклад природоохоронної 

діяльності; посилення ролі неформальної екологічної освіти; співробітництво 

з місцевою громадою та різноманітними державними та недержавними 

організаціями в даній галузі. 
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РОЗДІЛ ІІ 

 

СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 

 

У розділі висвітлено результати вивчення сучасного стану екологічної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи; обґрунтовано модель і 

визначено сукупність педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів у процесі вивчення 

фахових дисциплін; розроблено компонентно-показникову структуру 

готовності майбутніх учителів початкової школи до екологічного виховання 

учнів. 

 

 

2.1. Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін 

 

З метою організації та вдосконалення процесу підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів ми обрали 

метод моделювання. Метод моделювання є інтегративним за своєю суттю і 

дозволяє поєднати емпіричну та теоретичну складові дослідження процесу 

підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів та отримати цілісну інформацію про досліджуваний об’єкт.  

Метод вирізняє варіативність, універсальність, що забезпечує 

можливість його використання як у теоретичних, так і в практичних 

дослідженнях. Крім того, модельний підхід до вивчення педагогічних 

процесів виконує прогностичну функцію (Хомич, 1998). 

Використання моделі у дослідженні процесу підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів дозволить 

визначити ефективність запропонованих нами змісту, форм і методів 
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навчання у досягненні високого рівня готовності майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів. Близькою до нашої 

думки щодо складових моделі є точка зору С. Совгіри, яка вважає, що модель 

професійної підготовки майбутніх учителів до екологічного виховання учнів 

потрібна для накопичення теоретичних екологічних знань; формування 

екологічного мислення; виховання екологічної свідомості; екологічного 

світогляду; розвитку здатності до самоосвіти, саморозвитку, самопізнання; 

формування екологічного професіоналізму вчителя (Совгіра, 2002). 

Розроблена нами модель підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів в процесі вивчення фахових 

дисциплін складається із трьох взаємопов’язаних блоків:  

- методологічно-цільового,  

- процесуально-змістового, 

- діагностувально-результативного (Рис. 2.1.).  

 
Рис. 2.1. Блоки моделі підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових 
дисциплін 

 
1. Методологічно-цільовий – відображає підходи і принципи, які є 

методологічною основою підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до екологічного виховання учнів; окреслює мету і завдання, зумовлюючи 

Методологічно-
цільовий

Діагностувально-
результативний

Процесуально-
змістовий
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виокремлення необхідних умов для їх реалізації. 

2. Процесуально-змістовий блок – репрезентує сукупність педагогічних 

умов які уможливлюють реалізацію поставлених цілей; представляє чотири 

етапи підготовки майбутніх учителів початкових класів в процесі яких 

формуються ціннісно-культурний, когнітивно-діяльнісний та оцінно-

рефлексивний компоненти готовності майбутніх учителів початкових класів 

до екологічного виховання учнів. 

3. Діагностувально-результативний блок – передбачає характеристику 

показників компонентів, критеріїв оцінювання та рівнів готовності, що 

слугує інструментарієм для оцінювання динаміки рівнів готовності 

майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів.  

Схарактеризуємо кожний блок розробленої нами моделі підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів у 

процесі вивчення фахових дисциплін (Рис. 2.2.).  

Методологічно-цільовий блок моделі є основою підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів і представлений 

сукупністю теоретичних підходів. За тлумачним словником В. Бусела, підхід 

– це сукупність способів, прийомів розгляду чого-небудь, впливу на кого-, 

що-небудь, ставлення до когось, будь-чого (Великий тлумачний словник 

української мови, 2001).  

У широкому розумінні підхід – це органічне поєднання теорії (або 

концептуальних поглядів) з низкою методів, які у сукупності дають те або 

інше відображення реальності (Галус, 2009).   

Ми розглядаємо і використовуємо підхід як певний вихідний принцип, 

позицію, основне положення або переконання. Наукові підходи в нашому 

дослідженні становлять собою методологічну основу, яка дозволяє визначити  

напрямок дослідження. Так, аналізуючи проблему підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів, ми спираємося 

на такі взаємопов’язані методологічні підходи: аксіологічний, діяльнісний, 

компетентнісний та міждисциплінарний.  
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Рис. 2.2. Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів 
до екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін  
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Обґрунтуємо наш вибір. 

Аксіологічний підхід. Для України важливість аналізу ціннісної 

проблематики в екологічному контексті викликана тим, що питання етичної 

взаємодії суспільства з природою у вітчизняних дослідженнях ще 

недостатньо концептуально окреслені.  

Особливої актуальності це набуває за умови активного обґрунтування 

системи національних цінностей, до яких належать цінності, спрямовані на 

гармонізацію відношень «суспільство-природа», що мають 

загальнолюдський характер. 

У дослідженні проблеми підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів застосування аксіологічного підходу 

необхідне тому, що майбутній вчитель є особистістю зі сформованою 

системою цінностей, якою він керується у своїх соціальних та професійних 

взаємодіях. Система цінностей майбутніх учителів початкових класів 

визначає характер і спрямованість взаємодії в умовах освітнього процесу. І 

від того, як вона співвідноситься з ціннісними орієнтаціями суспільства, 

колективу, соціальної спільноти, інших людей, залежить конструктивний або 

деструктивний характер його соціальної та професійної діяльності. 

На жаль, ціннісна система, що існувала впродовж багатьох десятиліть, 

зруйнувалась. Суперечливо та повільно формується нова. На думку 

В. Молодиченко (Молодиченко, 2010), особливістю цього процесу є те, що 

проходить він поза чітко визначеними рамками ціннісних орієнтирів. Їх 

відсутність визначає «розмитість» моральних принципів. 

Соціотехнологічний підхід до ціннісного світу дає можливість цілісно 

розглядати проблему ціннісного світу молоді, об’єднати «загальне» й 

«особливе», теорію та практику. 

У педагогіці проблема цінностей висвітлюється у контексті виховання 

(І. Бех, Л. Білик, Н. Єфіменко, О. Колонькова, Б. Ліхачев, Г. Путовіт та ін.), у 

межах якого ми визначаємо за доцільне досліджувати формування 

екологічних цінностей. 
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Звернення до екологічних цінностей, наголошує Т. Юркова, є не лише 

потужним чинником формування ціннісної свідомості, її екологічної 

культури, але й дієвим рушієм розвитку екологічної свідомості, мислення, 

активної громадської природоохоронної позиції. Екологічно вихована 

людина повинна не лише цінувати прекрасне у природі, але й брати участь у 

примноженні цих багатств.  

Діяльнісний підхід. У філософії, психології та педагогіці діяльнісний 

підхід ґрунтується на теорії людської діяльності (Леонтьев, 1977; 

Рубинштейн, 1989 та ін). М. Басов під діяльністю розумів особливу 

структуру, яку утворюють окремі акти й механізми, зв’язки між якими 

визначаються завданнями діяльності. На думку науковця, діяльність може 

мати стабільну структуру за допомогою навичок, які вже засвоєні, або 

щоразу утворювану при виконанні нових завдань. М. Басов розглядав 

людину як діяча в середовищі й, вивчаючи проблеми розвитку людини, 

визначав діяльність як фактор розвитку особистості ( Басов, 1975, с.134-146). 

С. Рубінштейн сформулював принцип єдності свідомості і діяльності як 

варіант діяльнісного підходу: суб’єкт у своїх діяннях не тільки виявляється і 

проявляється, він у них твориться і визначається; тим, що він робить, можна 

визначити те, чим він є, напрямом його діяльності можна визначити і 

формувати його самого (Рубинштейн, 1989, с. 101-108).   

На нашу думку діяльнісний підхід до підготовки майбутніх учителів 

початкових класів підкреслює важливість не лише ефективного вивчення 

дисциплін екологічного спрямування, а й формування уміння самостійно і 

професійно планувати свою діяльність залежно від ситуації.  

Компетентнісний підхід. Орієнтація на компетентнісний підхід та 

створення ефективних механізмів його упровадження є однією з умов 

оновлення змісту підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів. Впровадження компетентнісного підходу в 

систему підготовки майбутніх учителів початкових класів вирішує проблему 

значного обсягу теоретичних знань, які не гарантують успішне їх 
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застосування для вирішення конкретних життєвих завдань або проблемних 

ситуацій.  

У дослідженні ми орієнтуємося на визначення компетентності  як 

динамічної комбінації знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та 

подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні 

вищої освіти (Про вищу освіту. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. 

Відом. Верхов. Ради (ВВР), 2014, № 37/38. ст. 2004). 

Аналіз поняття «компетентність» дозволяє сформулювати визначення 

екологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів як 

інтегративної якості особистості, що включає в себе знання методики 

екологічного виховання, теоретичні знання основ екології та практичні 

уміння. 

Міждисциплінарний підхід.   

Екологічна освіта майбутніх учителів початкових класів вимагає 

поєднання різних дисциплін з метою цілісного погляду на здійснюване 

дослідження. Застосування міждисциплінарного підходу є одним із шляхів 

вирішення цієї проблеми. На практиці Міждисциплінарний підхід може 

реалізуватись шляхом розробки та впровадження тем у фахові дисципліни 

(методика навчання освітньої галузі «Мови і літератури» Модуль 1. 

Методика навчання української мови, методика навчання освітньої галузі 

«Математика» і методика навчання образотворчого мистецтва) та спецкурсу 

(Організація екологічного виховання в початковій школі). 

Другою складової методологічно-цільового блоку нашої моделі є 

принципи. На нашу думку підготовка майбутніх учителів початкових класів 

до екологічного виховання учнів має здійснюватися за трьома групами 

принципів – фундаментальною, дидактичною та специфічною (Рис. 2. 3): 



108 
 

 
 
Рис. 2.3. Групи принципів підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів 
 

До фундаментальних принципів ми відносимо: принципи наступності, 

суб’єктності, логічності. 

До дидактичних принципів належать: принцип системно-послідовного 

навчання, міждисциплінарності, принцип пріоритету активних методів 

навчання. 

До специфічних принципів відносимо принцип екологізації освіти. 

Урахування кожного принципу є важливим у підготовці майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів і вимагає більш 

детальної характеристики. Охарактеризуємо означені групи принципів. 

1. Група фундаментальних принципів. 

Принцип наступності. У процесі підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів реалізація принципу 

наступності посідає особливе місце. Наступність характеризується вимогами, 

які висуваються до знань, умінь майбутніх учителів на різних етапах 

навчання, до форм і методів навчання. Про необхідність врахування 

принципу наступності йдеться у положеннях Концепції екологічної освіти 

України. Зокрема у документи зазначено: «сучасна екологічна освіта має 

базуватися на обов’язковості вивчення конкретно визначеної кількості, 

обсягів природничих і гуманітарних дисциплін на різних ступенях навчання 

й чітко визначеній оптимальній кількості понять і термінів на кожному рівні 

освіти, їх узгодженості та зрозумілості» (Концепція екологічної освіти в 

Групи 
принципів 

Фундаментальні 
принципи

Дидактичні 
принципи

Специфічні 
принципи
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Україні, 2002). У контексті нашого дослідження важливими є висновки 

О. Яницького щодо наступності впливу екологічного знання. На нашу думку, 

досягти ефективності у підготовці майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів можна за умови забезпечення інтеграції усіх 

виховних впливів як засобами формальної так і засобами неформальної 

освіти.  

Принцип суб’єктності передбачає визнання прав особистості на 

унікальність, внутрішню свободу, активність та духовність, що ґрунтується 

на врахуванні інтересів освітнього процесу, пріоритеті особистісно-

орієнтованих технологій, передбачає таку спрямованість процесу підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів, яка 

акцентує увагу не на знаннях, уміннях і навичках, а на особистісному 

розвитку, забезпечує фундаментальність підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів, яка враховує педагогічні 

умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного 

виховання учнів. 

Принцип логічності передбачає усвідомлення ролі логіки в процесі 

підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів і виражається у вимогах: чітка послідовність процесу підготовки; 

коректність визначених блоків моделі підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів; логіка означених 

компонентів, показників компонентів та критеріїв оцінювання рівнів 

готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів.  

2. Група дидактичних принципів. 

Принцип системно-послідовного навчання забезпечує урахування  

елементів підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного 

виховання учнів, як складових системи вищої освіти, що знаходяться у 

постійному розвитку. Принцип системності уможливлює встановлення 

зв’язків між елементами і явищами в природі і суспільному житті й 
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відтворюється у меті екологічної світи, взаємозв’язку теоретичних знань, 

практичних умінь та навичок; комплексному використанні ефективних форм 

і методів навчання. Принцип системності забезпечує формування 

екологічних знань, умінь і навичок у системі екологічної освіти, коли всі 

елементи навчального матеріалу логічно пов’язані між собою, а нові знання 

спираються на засвоєні раніше і створюють основу для засвоєння наступних 

знань.  

Принцип міждисциплінарності. Сучасна система освіти зорієнтована 

на викладання дисциплін з урахуванням міждисциплінарних зв’язків і 

екологічна освіта не є винятком. І. Суравєгіна відмічає, що 

«міждисциплінарний підхід як педагогічний принцип вимагає розробки трьох 

проблем: єдиної освіти змісту екологічної освіти (пізнавальних, ціннісних і 

діяльнісних аспектів), виявлення загальних позицій особливих функцій 

кожного навчального предмету, забезпечення взаємодії всіх предметів, їх 

координації, тобто міждисциплінарних зв’язків, і їх інтеграції» (Суравегина, 

1994, с.27).   

Міждисциплінарність характеризується не тільки нагромадженням 

екологічного змісту в межах одного предмета, але й інтеграцією методів, що 

застосовуються в освітньому процесі. Для екологічної освіти це означає, що 

саме на основі міждисциплінарного принципу доцільно інтегрувати в 

освітній процес ефективні форми та методи навчання.     

Відтак принцип міждисциплінарності відповідає за формування 

системи знань, інтегративних умінь майбутніх учителів початкових класів за 

допомогою організації освітнього процесу на основі інтеграції програмних 

фундаментальних та прикладних фахових дисциплін (Професійно-

педагогічна підготовка майбутнього вчителя початкового загальноосвітнього 

навчального закладу в умовах Нової української школи (1 частина), 2018). 

Принцип пріоритетності активних методів навчання. Одним з 

важливих напрямів підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів і обов’язковою умовою ефективної реалізації 
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педагогічних умов є впровадження активних методів у освітній процес 

закладів вищої освіти. Принцип пріоритету активних методів навчання та 

інтерактивних технологій передбачає необхідність застосування нових 

освітніх технологій та форм освітньої діяльності. Перш за все це необхідність 

переходу від інформаційних методів і форм навчання до активних, 

переорієнтація від знаннєвого до діяльнісного підходу, пошук можливостей 

поєднання теоретичних знань студентів з їхніми практичними потребами 

(Наумов, 1986, с.  35).  

3. Група специфічних принципів. 

Принцип екологізації освіти передбачає формування готовності 

майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів в 

процесі вивчення фахових дисциплін (набуття ціннісних орієнтацій; 

екологічної освіченості, свідомості та діяльності; екологічної 

компетентності; здатності до рефлексії та самооцінки). Реалізація принципу 

забезпечується впровадженням педагогічних умов підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів. 

Використання зазначених принципів у єдності сприяє ефективній 

підготовці майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів. 

Мета підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів. На основі визначених підходів і принципів 

визначено мету, яка полягає у формування готовності майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів.  

Завдання підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів. 

Відповідно до мети визначено такі завдання: 

1. Реалізація визначених педагогічних умов підготовки. 

2. Формування системи ціннісних орієнтацій, екологічної культури, 

екологічної компетентності та здатності до рефлексії і самооцінки. 

3. Добір ефективних форм, методів та інноваційних технологій 
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підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів. 

Процесуально-змістовий блок, другий блок моделі, представляє 

сукупність педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів: 

1) екологізація фахових дисциплін;  

2) реалізація потенціалу неформальної освіти;  

3) використання інтерактивних методів.  

Педагогічні умови забезпечують ефективність підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів є надзвичайно 

важливою складовою моделі їх повний опис представлено у 

підрозділах  2.3.1 – 2.3.3. 

Означені педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів реалізуються упродовж чотирьох 

етапів: діагностувально-аналітичного, заохочувально-мотиваційного, 

змістово-технологічного та особистісно-рефлексивний.  

Ми дотримувалися точки зору, що «етап» - це окремий момент, період, 

стадію в розвитку (Великий тлумачний словник української мови, 2001, 

с. 267). Отже, етапи підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін 

розуміємо як певні періоди або стадії в розвитку особистості майбутнього 

вчителя, метою яких є послідовне досягнення високого рівня готовності 

майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів. 

Поетапна побудова цілісного процесу підготовки майбутніх учителів дає 

можливість максимально ефективно реалізувати в умовах освітнього процесу 

модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного 

виховання учнів, забезпечивши при цьому динаміку означеного розвитку. 

О. Дубасенюк, Т. Семенюк та О. Антонова вважають, що 

виокремлений цикл виховної діяльності педагога має на всіх етапах 

стимулювати учнів до досягнення вершин як в особистісному, так і 
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професійному плані (Дубасенюк, 2003, с. 6). 

Щодо екологічного виховання – науковці (В. Скребець та 

І. Шлімакова) пропонують у процесі  формування екологічної вихованості 

виокремлювати чотири етапи. Перший етап передбачає усвідомлення 

екологічних потреб (ознайомлення з проблемами екології). Другий етап – 

стійкого інтересу – характеризується зацікавленістю у суспільно корисній 

діяльності екологічного спрямування. Третій етап – готовності – 

забезпечується мотивацією екологічної діяльності. Останній – передбачає 

конструктивну екологічну діяльність (Cкребець, 2014, с. 62). 

Аналіз етапів виховної діяльності в цілому та етапів екологічного 

виховання зокрема, дозволив виокремити такі етапи підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів у процесі 

вивчення фахових дисциплін:  

1) діагностувально-аналітичний,  

2) заохочувально-мотиваційний,  

3) змістово-технологічний, 

4) особистісно-рефлексивний (рис. 2.4.). 

Кожен етап має конкретні завдання, а також форми і методи реалізації. 

Охарактеризуємо більш детально етапи підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів. 

 
Рис. 2.4. Етапи підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до екологічного виховання учнів 

•Діагностувально-
аналітичний

ЕТАП І

•Заохочувально-
мотиваційний

ЕТАП ІІ •Змістово-
технологічний

ЕТАП ІІІ

•Особистісно-
рефлексивний

ЕТАП ІV
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Діагностувально-аналітичний етап. Етап передбачає проведення 

вхідного діагностування рівнів готовності майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів. Аналіз результатів вхідного 

діагностування дозволяє визначити ті показники готовності майбутніх 

учителів, які потребують формування та розвитку. Діагностувально-

аналітичний етап забезпечує об’єктивну оцінку стану підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів, що дозволяє 

спланувати процес підготовки майбутніх учителів враховуючи виявлені 

недоліки. 

Реалізація етапу здійснюється за допомогою комплексу психолого-

педагогічних методик діагностування рівнів готовності майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів.  

Вивчення структури готовності майбутніх учителів початкових класів 

до екологічного виховання учнів (компонентів, показників компонентів, 

критеріїв оцінювання та рівнів готовності) проводиться у формі семінару з 

використанням презентації в форматі PowerPoint. 

Заохочувально-мотиваційний етап. Метою етапу є формування у 

майбутніх учителів початкових класів потреби у підготовці до екологічного 

виховання учнів. Підвищення мотивації майбутніх учителів початкових 

класів може здійснюватися за допомогою проведення ділових ігор з розвитку 

професійної мотивації. В процесі гри актуалізується проблема екологічного 

виховання учнів, а виконання вправ дає можливість осмислити важливість 

екологічного виховання учнів у результаті чого, кожний учасник ділової гри 

стає свого роду мотиватором для інших у досягненні високого рівня 

готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів. Паралельно формуються цінності, на яких базується екологічне 

виховання учнів. Для цього пропонуємо проводити дискусійні семінари, як 

інтерактивну форму навчання.  

Змістово-технологічний етап є основним етапом у підготовці 

майбутніх учителів початкових класів. Етап передбачає оволодіння 
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студентами екологічними знаннями, уміннями і навичками. Систематизація 

знань щодо екологічного виховання учнів здійснюється, насамперед, за 

умови екологізації фахових дисциплін, а також вивчення спецкурсу 

«Організація екологічного виховання в початковій школі». У процесі 

вивчення спецкурсу використовуються такі форми організації процесу 

підготовки майбутніх учителів початкових класів як: навчальні заняття 

(лекції та семінари-тренінги); самостійна робота; контрольні заходи 

(поточний, тематичний та підсумковий контроль). Вивчення спеціального 

курсу передбачає використання інтерактивних методів навчання, серед яких: 

метод «Хмара слів», стратегія «Fishbone», прийоми критичного мислення 

(дерево рішень або асоціативний кущ і т.д.), створення: лепбуків, скрайбінгів 

та QR-кодів,  тощо. Більш детально ефективні форми і методи запропоновані 

нами для вивчення спецкурсу «Організація екологічного виховання в 

початковій школі» представлені у підрозділі 2.2.3. 

Особистісно-рефлексивний етап, передбачає визначення стійкості 

сформованих позицій, позитивне ставлення до власної екологічно-

спрямованої професійної діяльності, прагнення до самоконтролю й 

самоорганізації, наявність потреби аналізувати власний досвід із 

екологічного виховання учнів початкової школи. На цьому етапі 

рекомендуємо проведення заходу у форматі Світове кафе (World café), на 

якому обґрунтовується модель підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів. Окрім цього реалізація етапу 

передбачає здійснення вихідного діагностування рівнів готовності майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів, аналіз 

отриманих результатів та їх обговорення у формі неформальної зустрічі з 

використанням індивідуальної або колективної бесіди. 

Залежно від етапу формуються або розвиваються компоненти 

готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів. А саме, формується система ціннісних орієнтацій, екологічна 

культура, екологічна компетентність, здатність до рефлексії та самооцінки. 
4 
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Діагностувально-результативний блок моделі передбачає визначення 

показників компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів. А саме: ціннісні орієнтації, екологічна 

культура, екологічна компетентність, здатність до рефлексії та самооцінки. 

Критеріями оцінювання готовності майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів є: термінальні та інструментальні 

цінності; екологічна освіченість, екологічна свідомість та екологічна 

діяльність; знання методики екологічного виховання, теоретичні знання 

основ екології та практичні уміння; індивідуальна міра вираженості 

рефлексивності.  

Представлені критерії готовності майбутніх учителів початкових класів 

до екологічного виховання учнів мають вияв на трьох рівнях – високому, 

середньому і низькому. 

Характеристика компонентів, показників, критеріїв та рівнів вияву 

готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів вимагає детального обґрунтування й представлена нами у наступному 

підрозділі. 

 

 

2.2. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів 

 

Здійснюючи обґрунтування педагогічних умов нами було 

проаналізовано сукупність наукових праць, в яких розкрито роль 

педагогічних умов у досягненні визначеної мети (Ипполитова, & Стерхова, 

2012; Литвин, 2014; Хриков, 2011; Галкина, 2009). 

Як зазначають науковці виявлення, обґрунтування і перевірка 

педагогічних умов, що забезпечують успішність здійснюваної діяльності 

може стати досить складним завданням через однобічне уявлення дослідника 

про ключове поняття «умови», а також недостатню обґрунтованість вибору 
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умов (Ипполитова, & Стерхова, 2012, с. 8-14). 

З метою уникнення означених помилок та визначення педагогічних 

умов щодо підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного 

виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін, наші подальші 

кроки будуть підпорядковуватися такому алгоритму: 

- аналіз поняття «педагогічні умови» та його визначення; 

- обґрунтування вибору педагогічних умов як необхідних і достатніх 

для ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін; 

- характеристика обраних педагогічних умов. 

Аналіз науково-педагогічних джерел дає можливість стверджувати, що 

єдиного тлумачення сутності поняття «педагогічні умови» не існує, не 

зважаючи на те, що воно часто використовується в педагогічній літературі та 

дисертаційних дослідженнях.  

С. Гончаренко вважає, що педагогічні умови, це такі обставини, за яких 

компоненти навчального процесу (навчальні дисципліни, методика його 

викладання, навчання і виховання) подані в найкращих взаємовідносинах та 

взаємозв’язках, що дають можливість учителям плідно викладати, керувати 

навчальним процесом, а учням – успішно навчатися. За Н. Іпполітовою  та 

Н. Стерховою «педагогічні умови» це один із компонентів педагогічної 

системи, що відображає сукупність можливостей освітнього та матеріально-

просторового середовища, впливає на особистісний і процесуальний аспекти 

даної системи і забезпечує її ефективне функціонування і розвиток 

(Ипполитова, & Стерхова, 2012, с. 118). Як бачимо, дане визначення і цілісно 

представляє його з педагогогічної точки зору. 

Отже можемо стверджувати, що поняття «умова» є загальнонауковим.   

Аналіз і конкретизація змісту поняття «педагогічні умови» дає 

можливість визначити їх у контексті нашого дослідження, як сукупність 

обставин об’єктивного та суб’єктивного характеру, що детермінують 

процес досягнення мети: формування ціннісно-мотиваційного, когнітивно-
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діяльнісного та оцінно-рефлексивного компонентів готовності майбутніх 

учителів до екологічного виховання учнів. 

Узагальнення результатів наукових праць показує, що питання 

теоретичного обґрунтування класифікації умов в педагогіці залишається 

відкритим, незважаючи на популярність та широке використання їх у 

дисертаційних дослідженнях (Ипполитова, & Стерхова, 2012, с. 8-14; Литвин, 

2014; Хриков, 2011, с. 11-14.; Галкина, 2009).   

Зазначимо, педагогічні умови, які забезпечують ефективність процесу 

екологічного виховання школярів молодших класів, представлено у  працях 

О. Грошовенко, Н. Жук, І. Павленко, Л. Присяжнюк, І. Ярити.    

Отже, визначення педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до 

екологічного виховання молодших школярів залежить передусім від 

предмету дослідження, його специфіки. Ми ж зосередимо увагу на 

педагогічних умовах, що забезпечують успішність підготовки майбутніх 

учителів до екологічного виховання молодших школярів у процесі вивчення 

фахових дисциплін. 

Вибір певної групи умов залежить від поставленої мети, оскільки будь-

яка умова передбачає наявність причинно-наслідкових зв’язків створених у 

логічній послідовності (мета – умова або умови – діяльність – результат) і 

виступає в якості обставини, необхідної для досягнення бажаного результату. 

Розкриваючи таку логічну послідовність стосовно нашого дослідження 

зазначимо, що метою реалізації розробленої нами моделі є формування 

готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів у процесі вивчення фахових дисциплін. Досягнення поставленої мети 

можливе при створенні таких педагогічних умов: 

1) екологізація фахових дисциплін; 

2) реалізація потенціалу неформальної освіти; 

3) використання інноваційних форм та методів підготовки. 

Схарактеризуємо  визначені педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів у процесі 
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вивчення фахових дисциплін 

 

 

2.2.1. Екологізація фахових дисциплін 

 

У нашому дослідженні ми виходили із припущення, що сучасна 

професійна освіта, разом з виконанням основної функції – підготовкою  

фахівців, здатних до  професійної діяльності в інформаційному суспільстві, 

зобов’язана виховувати громадян, які відповідально й свідомо ставляться до 

проблеми цілісності довкілля.   

Аналіз наукової, науково-педагогічної літератури, власний 

педагогічний досвід дали підстави для висновку, що сучасний стан 

навколишнього природного середовища, соціально-економічні проблеми 

загострили нагальність  екологізації усієї системи освіти. У сучасних умовах 

надзвичайно важливого значення набувають уміння приймати екологічно  

виважені рішення, уміння передбачати наслідки діяльності, пов’язані з 

перебудовою довкілля та природокористуванням, поєднувати власні життєві 

інтереси з сучасним і майбутнім соціально-природного середовища. Отже без 

екологізації усієї системи знань, умінь та навичок, що становлять основу 

професійної підготовки ми не зможемо сформувати нове покоління з 

відповідними діяльнісними настановами щодо збереження навколишнього 

природного середовища. 

Досягненню кінцевої мети екологічної освіти, на думку Л. Лук’янової, 

має сприяти екологізація освітнього процесу, введення нових 

спеціалізованих екологічних курсів, створення профільних екологічних 

спецкурсів, поглиблене вивчення ряду предметів. Одним із головних 

суб’єктивних факторів, що гальмують реалізацію зазначених чинників на 

практиці, є хибна точка зору, що найбільше навантаження з екологічної 

освіти повинно покладатися на вивчення окремих предметів (Лук’янова, 

2006 а, с.106). 



120 
 

У науково-педагогічній літературі поняття «екологізація освіти» 

охоплює навчальні процеси, спрямовані на оптимізацію та гармонізацію 

відносин між суспільством і природою та змін, що виникають у духовному та 

матеріальному житті в умовах екологічної кризи. 

На думку Г. Філіпчука, екологізація освіти має бути безперервною,  

покликаною формувати суспільний потенціал,  здатною адекватно реагувати 

на еколого-економічні, технологічні, соціальні зміни (Філіпчук, 2005, с. 281-

86). За твердженням А. Бегеки сутність екологізації передбачає насичення 

сфери діяльності екологічними, природоохоронними та відповідними 

природознавчими здобутками з метою раціоналізації природокористування, 

пізнання природних процесів, адекватного пристосування  до довкілля    

тощо (Бегека, 1997, с. 97). 

Отже, екологізація освіти стає рушієм формування свідомого ставлення 

до навколишнього середовища шляхом впливу на усі ланки освітнього 

процесу. Водночас на практиці реалізація такого підходу не може 

відбуватися тільки впровадженням предмету екологічного спрямування або 

фрагментарною екологізацію окремих предметів. Відповідно, набуває 

актуальності необхідність як екологізації усієї сукупності знань про 

навколишній світ, так і усвідомленої, цілеспрямованої екологічної діяльності. 

Досягненню мети екологічної освіти сприяє екологізація усіх блоків 

навчальних планів, введення нових нормативних і спеціалізованих 

екологічних курсів, створення профільних еколого-природничих освітніх 

інституцій різного рівня, поглиблене вивчення ряду предметів (Васюта, 

Васюта, & Філіпчук, 2003). Важливим, на нашу думку, є твердження, що 

ефективність екологізації освітнього процесу у початковій школі залежить 

від сприйняття екологічних цінностей вчителем, наявність спонукальних 

мотивів до екологічного виховання учнів.  

Загалом, сьогодні можна говорити про певні досягнення екологізації 

освітнього процесу у закладах вищої освіти, що базується на принципах 

неперервності, міждисциплінарності, наступності.  
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З поміж інших слід назвати такі:  

- введення у фахові дисципліни розділів, тем або окремих питань з 

охорони навколишнього середовища (безпосередня екологізація навчальних 

предметів); 

- введення в дипломні проекти або курсові роботи розділу, 

присвяченого охороні навколишнього середовища; 

- координації зусиль практичної підготовки студентів з питань 

охорони навколишнього середовища (відповідні розділи в програмах 

виробничих практик);  

- залучення студентів до науково-дослідницької роботи з проблем 

охорони навколишнього середовища; 

- введення в систему ОПП курсів з екологічного виховання студентів; 

- здійснення екологічної підготовки педагогічних кадрів. 

На думку А. Посторонко, необхідно у рамках навчальних програм з 

різних дисциплін певна увага повинна приділятися екологічним фактам, 

пов’язаним із даною наукою; необхідно ввести до процесу навчання 

екологічні дисципліни, зміст яких може варіюватися залежно від 

спеціалізації навчального закладу; велику роль необхідно відвести 

екологічній освіті в процесі підготовки та перепідготовки викладачів 

(Посторонко, 2006, с.3-4).  

Аналіз джерел з проблеми дослідження дає підстави для висновку, що 

екологічна освіта здебільшого здійснюється у процесі вивчення біології, 

хімії, географії, економічної географії. Проте, інші предмети, зокрема, фахові 

дисципліни, вивчаються у процесі професійної підготовки майбутніх 

вчителів початкової школи. 

У формуванні нашої дослідницької пропозиції важливе місце посідає 

думка щодо наявності трьох моделей екологічної освіти: монопредметної 

(включення до програми спеціального курсу екологічного змісту), 

багатопредметної (базовий екологічний предмет відсутній, натомість 

відбувається екологізації традиційних дисциплін, коли до змісту кожного 
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навчального предмету включається відповідний екологічний аспект) та 

комбінована модель.  

Найбільш доцільною для екологічної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів вважаємо комбіновану модель, яка вибудовується на 

знаннях класичної екології, які у подальшому розгалужуються й набувають 

профільного спрямування у процесі екологізації фахових дисциплін.  

Комбінована модель екологічної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів представлена на рис. 2.5. 

Оскільки, на нашу думку, екологічна підготовка майбутніх  вчителів, 

зокрема початкової школи, повинна ґрунтуватися на інтеграції знань 

предметів теоретичного і методичного циклів, ураховувати можливості 

кожної дисципліни, виключати повтори, дублювання, водночас 

упереджувати втрату окремих екологічних понять, законів, закономірностей, 

можемо її схарактеризувати як складний пролонгований ступеневий процес, 

який відбувається на основі принципу наступності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Комбінована модель екологічної освіти майбутніх учителів 

початкових класів 
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У контексті нашого дослідження, екологізація підготовки майбутніх 

учителів початкових класів передбачає наявність певних екологічних 

аспектів у змісті усіх навчальних дисциплін,  передусім фаховоорієнтованих. 

Водночас, слід пам’ятати, що ефективність цього процесу у закладах вищої 

освіти залежить від реалізації принципів неперервної екологічної освіти.  

Провідним критерієм відбору знань для екологізації вчені пропонують 

визначати рівень їх впливу на усвідомлення гармонізації природних зв’язків 

та причини їх порушення. Водночас, у процесі екологізації певної 

дисципліни викладачі стикаються з проблемою вибору шляху: змінювати 

чинну програму, намагаючись екологізувати зміст окремих тем або 

кардинально змінювати саму програму. 

У процесі екологізації спеціальних дисциплін необхідно враховувати 

взаємну узгодженість змісту фактів, понять, процесів, явищ та формування 

системи знань, умінь та навичок у процесі вивчення фахової дисципліни з 

використанням матеріалу екологічного змісту інших предметів, що й 

обумовлювало використання різних форм і методів екологізації. 

Ми приймаємо такі дидактичні умови екологізації: 

1) визначення мети екологізації відповідної дисципліни; 

2) вибір методу екологізації та узагальнення екологічних знань у 

відповідності з поставленою метою; 

3) ознайомлення студентів з основними структурними елементами 

екологічних знань (наукові факти, поняття, закони, теорії), розкриття 

суттєвих зв’язків та відношення між ними; 

4) цілеспрямоване навчання студентів використовувати набуті знанні 

у професійній діяльності і побуті;   

5) обов’язкове систематичне використання методів контролю з метою 

встановлення рівня:  

а) знань;  

б) умінь самостійно систематизувати і узагальнювати екологічні та 

спеціальні знання. 
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Погоджуємося з думкою щодо необхідності дотримання сукупності 

певних організаційно-педагогічних заходів: 

1) корекція, узгодженість навчальних планів та програм; 

2) забезпечення координації екологічної та професійної підготовки; 

3) обґрунтування доцільності обраних форм та методів екологізації; 

4) вдосконалення спільної діяльності викладача та студента; 

5) розроблення дидактичних матеріалів для самостійної роботи; 

6) забезпечення відповідності обсягу екологічного матеріалу рівню 

пізнавальних здібностей учнів та методичної підготовки викладача. 

Урахування вищезазначених підходів та виокремлених принципів дали 

нам підстави для розроблення алгоритму екологізації фахових дисциплін 

підготовки майбутніх учителів початкової школи  (Рис. 2.6.). 

 

 
Рис.2.6. Алгоритм екологізації фахових дисциплін 
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педагогічна практика), основи менеджменту і педагогічні технології 

початкової освіти, організація і управління у початковій освіті, педагогічні 

технології в початковій школі, основи інклюзивної педагогіки, методика 

навчання освітньої галузі «Математика», методика навчання освітньої галузі 

«Мови і літератури» (Методика навчання української мови), методика 

навчання освітньої галузі «Природознавство» та «Суспільствознавства», 

методика навчання образотворчого мистецтва, навчальна практика з основ 

природознавства та ін. 

Усі види практик (практики з природознавства та навчальної і 

виробничої практиках) також мають великий потенціал для екологізації, 

оскільки передбачають формування практичних вмінь і навичок взаємодії з 

природними об’єктами: спостереження природних та антропогенних 

об’єктів, їх опис; постановка експериментів з природними об’єктами; 

застосування природоохоронних технологій; утримання рослин і тварин у 

педагогічній середовищі, виготовлення та технічне оснащення пристроїв для 

їх утримання тощо. Отже, ми пропонуємо створити певний алгоритм 

екологізації (насичення екологічним змістом без порушення логічного змісту 

предмета) фахових дисциплін.  

Алгоритм відображає таку послідовність викладу:  

1. причина виникнення екологічної проблеми (історія, особливості, 

складові); 

2. факти, явища, приклади, які розкривають негативний вплив на 

природу, наслідки;  

3. потенціал конкретної теми предмету у висвітленні взаємодії 

суспільства  і природи; 

4. конкретні приклади; 

5. практична діяльність учня в охороні навколишнього середовища. 

Проаналізувавши навчальні програми з різних дисциплін, ми дійшли 

висновку, що в змісті кожної дисципліни можливо закласти основи для 

здійснення екологічної освіти студентів. 
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Загалом фахових предметів достатньо багато, але ми обрали ті, зміст 

яких має найбільші потенційні можливості для екологізації. А саме: методика 

навчання освітньої галузі «Мови і літератури» (Методика навчання 

української мови), методика навчання освітньої галузі «Математика» та 

методика навчання образотворчого мистецтва. 

Зміст екологічної складової методики навчання освітньої галузі «Мови 

і літератури» (Методика навчання української мови) наведено у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1. 

Зміст екологічної складової методики навчання освітньої галузі «Мови і 
літератури» (Методика навчання української мови) 

 
Тема Зміст теми Екологізація змісту за 

алгоритмом 
Тема 5: 
Розвиток 
мовлення і 
мислення учнів 
у період 
навчання 
грамоти. 
Післябукварний 
період 

1. Основні завдання роботи з 
розвитку мовлення.  
2. Робота над удосконаленням 
звуковимови.  
3. Збагачення словникового запасу 
учнів.  
4. Робота над реченням і зв’язним 
висловлюванням.  
5. Післябукварний період. 

1. Використання віршів, 
скоромовок, прислів’їв 
екологічного змісту для 
удосконаленням 
звуковимови.  
2. Складання речень, робота 
над зв’язним 
висловлюванням учнів та з 
текстами екологічного 
спрямування для розвитку 
мовлення та словарного 
запасу учнів.  

Тема 11: 
Прийоми 
розвитку 
пізнавальної 
діяльності 
молодших 
школярів на 
уроках 
української 
мови 

1. Основні методи навчання мови в 
початкових класах, їх розвивальний 
потенціал. 
2. Прийоми активізації пізнавальної 
діяльності учнів на уроках 
української мови. 
 

1. Використання текстів 
екологічного змісту під час 
активізації пізнавальної 
діяльності учнів на уроках 
української мови. 
 

Тема. 14: 
Види 
орфографічних 

1. Основні види орфографічних 
вправ: 
а) списування, його види; 

1. Методика роботи з 
текстами екологічного 
змісту під час виконання 
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вправ та 
методика їх 
проведення 

б) диктант, види диктантів; 
в) орфографічний розбір; 
г) словникова робота. 
2. Вимоги до уроків навчання 
орфографії. 

орфографічних вправ 
різних видів. 

Тема 15: 
Методика 
роботи над 
учнівськими 
переказами та 
творами 

1. Класифікація переказів.  
2. Методика проведення переказів.  
3. Аналіз учнівських переказів.  
4. Класифікація творів.  
5. Методика підготовки учнів до 
написання твору.  
6. Аналіз творчих робіт. 

1. Особливості підбору 
текстів для переказів з 
природоохоронною 
тематикою 

 

Наприклад, до лекції 5 (Розвиток мовлення і мислення учнів у період 

навчання грамоти. Післябукварний період) ми пропонуємо додати завдання 

для самоопрацювання:  

– підготувати добірку оповідань про природу (на основі яких учні 

навчатимуться: бути спостережливими та любити природу);  

– знайти або придумати проблемні ситуації, мовні логічні завдання, які 

не тільки яскраво розвивають творчі здібності учнів, а й викликають інтерес 

та бажання берегти й охороняти природу (наприклад, вигадування казок, 

історій, загадок про навколишній світ, картки-завдання із зображенням 

різних видів дерев для занять із просторових відношень); 

– підготувати сценарії конкурсів, вікторин, екологічних заходів, свят, 

які будуть спрямовані на інтелектуальний розвиток дітей, бо вимагають 

відтворення, актуалізацію уявлень про факти природи, відомі дітям; 

– для уроків розвитку зв’язного мовлення розробити завдання творчого 

характеру, а саме: скласти схему-аналіз текстів екологічного спрямування 

(придумати початок твору або закінчення, склади розповідь за малюнком, 

тощо); підібрати теми для складання невеличких казок, легенд, описів картин 

екологічного змісту, текстів про тварин чи рослин. 

Під час проведення практичного завдання з теми 11 (Прийоми розвитку 

пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках української мови) ми 
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пропонуємо додати в практичній блок наступні завдання: створення 

екологічного проекту (зробити лепбук або придумати та творчо оформити 

казку чи легенду про рослину чи тварину); розробити фрагмент уроку з 

невеликим конкурсом, вікториною на краще знання загадок, прислів’ї, 

приказок про рослини, тварини, взагалі про охорону природи. Ці навички 

знадобляться майбутнім вчителям початкових класів під час педагогічної 

діяльності для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках рідної мови 

та урізноманітнення уроків мови завданнями у вигляді гри, яка може сприяти 

та вихованню екологічної культури у дітей молодшого шкільного віку. 

Екологізувти зміст практичного заняття з теми 14 (Види орфографічних 

вправ та методика їх проведення) можна запропонувавши майбутнім 

вчителям: скласти збірнику текстів для списування, диктантів та 

орфографічних вправ з певною природничою інформацією; зробити підбір 

слів до написання словникових диктантів (орфографічної та словникової 

роботи) з типовими помилками у текстах екологічного змісту. 

До лекції за тема 15 ( Методика роботи над учнівськими переказами 

та творами) ми пропонуємо додати завдання для самоперевірки, а саме 

обмін між студентами текстами, оповіданнями екологічного спрямування для 

написання переказів та творів учнями початкових класів. 

Зміст екологічної складової методики навчання освітньої галузі 

«Математика» наведено у табл. 2.2. 

Працюючи з темою 15 (Класифікація простих задач. Методика 

навчання розв’язуванню простих задач) для екологізації цієї навчальної 

дисципліни ми пропонуємо додати до блоку самоопрацювання наступні 

запитання: Чи можна використовую лічильний матеріал із зображенням 

звірів під час вивчення математики в початкових класів? До чого ще 

спонукатиме учнів? Чи знаєте ви лічилочками, героями яких є звірі, дерева, 

птахи, комахи? Які? Назвіть їх. 
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Таблиця 2.2. 

Зміст екологічної складової курсу методики навчання  
освітньої галузі «Математика» 

 
Тема Зміст теми Екологізація змісту за 

алгоритмом 
Тема 15. 
Класифікація 
простих 
задач. 
Методика 
навчання 
розв’язуванню 
простих 
задач. 

Класифікація простих задач:  
а) задачі, під час розв’язування 
яких діти засвоюють конкретний 
зміст кожної з арифметичних дій;  
б) задачі, під час розв’язування 
яких учні засвоюють зв’язок між 
компонентами і результатами 
арифметичних дій;  
в) задачі, під час розв’язування 
яких розкривають новий зміст 
арифметичних дій. Культура 
запису розв’язань задач. 

1. Розв’язування задач 
екологічного та 
надорознавчого змісту  

Тема 18. 
Методика 
формування 
умінь 
розв’язувати 
типові 
складені 
задачі. 

Методика роботи над задачами, 
пов’язаними з пропорційними 
величинами: 
а) задачі на пропорційне ділення;  
б) задачі на знаходження 
невідомих за двома різницями;  
в) задачі на знаходження 
середнього арифметичного;  
г) задачі, пов’язані з рухом. 

1. Ознайомлення зі складеною 
задачею і формування умінь 
розв’язувати складені задачі 
екологічного спрямування. 

Тема 19. 
Розвиток 
умінь учнів 
розв’язувати 
складені 
задачі. 
Розвиток 
молодших 
школярів у 
процесі 
навчання 
математики. 

Розвиток умінь учнів розв’язувати 
складені задачі:  
а) повторне розв’язування задач;  
б) зміна елементів задачі;  
в) розв’язування задач різними 
способами;  
г) складання виразів за умовою 
задачі;  
д) складання задач. 
 

1. Розвиток молодших 
школярів у процесі навчання 
математики при використання 
завдань екологічного змісту:  
а) аналіз і синтез;  
б) прийом порівняння;  
в) прийом класифікації;  
г) прийом аналогії;  
д) прийом узагальнення;  
е) способи обґрунтування 
істинності суджень;  
є) взаємозв’язок логічного та 
алгоритмічного мислення 
школярів. 
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До практичного заняття з теми 18 (Методика формування умінь 

розв’язувати типові складені задачі) ми пропонуємо додати наступні 

завдання: знайти цікаві задачі з природничим змістом (використання чи 

споживання води в Україні; значення рослин у житті людини; скорочення 

лісових ресурсів та його наслідки; значення тварин у природі та в житті 

людини) та розкриття математичних закономірностей певних явищ природи. 

У практичному занятті з теми 19 (Розвиток умінь учнів розв’язувати 

складені задачі. Розвиток молодших школярів у процесі навчання 

математики) ми ввели завдання практичного спрямування: – тезисно 

підготувати бесіду вчителя з учнями щодо розкриття математичних 

закономірностей природи; – скласти задачі та розписати схему їх 

розв’язування (на передбачення результатів дій екологічної байдужості; на 

осмислення певних ситуацій негативного чи позитивного ставлення до 

природи; на передбачення можливих наслідків своєї діяльності чи діяльності 

інших людей); – розписати фрагмент проведення еколого-математичних 

заходів під час уроку; – скласти перелік пізнавальних еколого-алгебраїчних 

ігор. 

Ці завдання допоможуть майбутнім вчителям початкових класів 

з’ясувати роль математики у екологічному вихованні учнів та нададуть 

методичний матеріал для формування екологічної культури дітей. 

Аналізуючи тему 4 (Особливості методики ознайомлення молодших 

школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва) ми пропонуємо 

ввести до самостійного опрацювання наступні питання: 

– Малювання на природі. Чи потрібно воно? Чому? (учні реалізують 

свої знання й уміння в корисній діяльності щодо охорони природи);  

– Творчі завдання з малювання, ліпки, аплікації, виготовлення поробок 

із природного матеріалу. Чи сприятиме це екологічному зростанню учнів 

початкових класів? Чому? 

До практичного заняття з теми 11 (Урок-основна форма роботи з 
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образотворчого мистецтва) ми додали завдання: написати план-конспект 

уроку-екскурсії чи уроку-прогулянки у природу або уроку-спостереження за 

природними об’єктами та явищами; розробити сценарій проведення виставок 

дитячих малюнків («Пори року», «Як ти оберігаєшь свій рідний край!») або 

різних поробок з природного матеріалу тощо (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3. 

Зміст екологічної складової методики навчання образотворчого 
мистецтва 

 
Тема Зміст теми Екологізація змісту за 

алгоритмом 
Лекція 4. 
Особливості методики 
ознайомлення молодших 
школярів з видами і 
жанрами образотворчого 
мистецтва 

1. Мистецтво, що втілює 
художні образи на площині. 
2. Види образотворчого 
мистецтва: живопис; 
графіка; скульптура. 
3. Жанри образотворчого 
мистецтва: жанри живопису 
за структурно-
функціональними ознаками; 
жанри живопису за 
тематичним принципом. 

1. Формування уявлень 
у молодших школярів 
про види і жанри 
образотворчого 
мистецтва за 
допомогою творів 
екологічного змісту. 

Лекція 11. 
Урок-основна форма 
роботи з образотворчого 
мистецтва 

1. Урок. Типи уроків 
образотворчого мистецтва та 
основні їх компоненти. 
2. Структура і обладнання 
уроків образотворчого 
мистецтва. 

1. Нестандартні уроки 
образотворчого 
мистецтва (урок-
екскурсія, урок-
прогулянка) 

Лекція 13. 
Позакласна робота з 
образотворчого 
мистецтва 

1. Роль і місце 
образотворчого мистецтва в 
позакласній роботі. 
2. Суть, мета і завдання 
позакласної роботи з 
образотворчого мистецтва: 
індивідуальна робота; 
гурткова робота. 
3. Позакласна робота з 
образотворчого мистецтва. 

1. Ефективність і 
доцільність проведення 
позакласних занять з 
образотворчого 
мистецтва екологічного 
спрямування. 
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У практичний блок заняття з теми 13 (Позакласна робота з 

образотворчого мистецтва) ми запропонували внести наступні питання для 

самостійної роботи:  Чи підвищується пізнавального інтересу учнів до 

природи якщо вчитель буде використовувати авторських творів, народних 

прислів’їв, прикмет, віршів, пісень екологічного змісту? Чому? Чи доцільно 

під час проведення позашкільної та гурткової роботи проводити знайомство 

дітей із природою рідного краю за допомогою екскурсій, прогулянок, 

спостережень за природними об’єктами та явищами? Чому? 

Таким чином, екологізація фахових дисциплін набуває доцільності й 

органічно вписується в підготовку майбутніх вчителів початкових класів.   

Оскільки, ми використовуємо комбіновану модель підготовки 

майбутнього учителя початкових класів до екологічного виховання учнів, яка 

передбачає наявність основного, базового предмета, ми розробили спецкурс 

«Організація екологічного виховання в початковій школі». 

В основу спецкурсу «Організація екологічного виховання в початковій 

школі» покладено аналіз існуючих програм та досліджень провідних 

науковців у галузі екологічної освіти.  

Спецкурс є інтегрованим курсом, що забезпечується наявністю 

домінуючих інтегрованих ідей, що мають екопізнавальну та ековиховну 

цінність.  

Спецкурс розрахований на здобувачів вищої освіти 3 курсу, коли 

майбутні вчителі вже оволоділи знаннями з екологічного, природничого, 

суспільствознавчого та психолого-педагогічного напрямів, необхідними для 

розуміння та засвоєння матеріалу.  

Мета спецкурсу полягає в підготовці майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів початкових класів.  

Реалізація мети відбувається через вирішення таких завдань: 

– забезпечення високого рівня екологічних знань;  

– забезпечення високого рівня знань психолого-педагогічного 

характеру;  
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– забезпечення рівня знань з методиками викладання природознавства;  

– розвиток дослідницьких умінь з формування екологічної 

компетентності молодшого школяра;  

– розвиток управлінських умінь з формування екологічної освіти 

молодшого школяра;  

– розвиток моральної відповідальності в питаннях збереження природи. 

Програмним змістом спецкурсу визначено, що професійну основу 

екологічної діяльності вчителя початкових класів складають: екологічний 

світогляд майбутнього фахівця, екологічна самосвідомість як відображення 

цілей, потреб, інтересів екологічних орієнтацій особистості; усвідомлення 

ролі екологічної діяльності, виявлення громадянської та екологічної 

активності; стійкі пізнавальні інтереси до екології, прагнення до постійного 

самовдосконалення та безперервної екоосвітою для сталого розвитку; 

педагогічна спостережливість, екологічне мислення у поєднанні з 

зацікавленістю проводити екологопросвітнецькі заходи. 

У результаті вивчення спецкурсу майбутній учитель початкових класів 

має: 

знати: вимоги до організації екологічного освітнього середовища; 

способи проектування екологічної діяльності; методи, прийоми та стратегії 

навчання учнів через екологію; особливості застосування інноваційних 

методів навчання на різних навчальних предметах освітніх галузей які будуть 

нести екологічну спрямованість; способи об’єднання дітей у команди; методи 

навчання, основні форми організації навчального заняття та засоби, що 

забезпечують процес екологічного навчання;  

уміти: планувати процес навчання за віковими категоріями; 

розробляти екологічні ігри; організовувати виховну та начальну діяльність 

учнів, яка сприяє формуванню екосвідомого покоління; формулювати цілі й 

завдання різних уроків та інтегрувати предмети з метою навчання 

екообізнаного учня; варіювати структуру уроку та місце екології в ній 

залежно від його цілей; ставити завдання щодо формування у молодших 
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школярів уміння екологічно мислити; спонукати учнів до екологічної та 

пізнавальної активності, самостійності діяльності спрямованої до 

екологічного способу життя; використовувати набуті екологічні знання на 

практиці; 

володіти: вмінням використовувати свою екологічну обізнаність у 

навчанні дітей; методами, прийомами та стратегіями розвитку екологічного 

мислення учнів; вмінням організовувати екологічні активності дітей; 

знаннями, які допоможуть дітям бути екологічно-вихованими; екологічними 

компетентностями. 

Спецкурс складається з двох змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. «Екологія в контексті сьогодення». 

Змістовий модуль 2. «Екологія як інструмент освітньої діяльності в 

початковій школі». 

Таким чином, екологізація фахових дисциплін, а також впровадження 

спецкурсу дозволить ефективно здійснювати підготовку майбутніх учителів 

початкової школи до екологічного виховання учнів. 

 

 

2.2.2. Реалізація потенціалу неформальної освіти 

 

Значну роль у формуванні екологічно стабільного суспільства відіграє 

неформальна освіта, яка здійснюється через засоби масової інформації, 

громадські екологічні об’єднання, партії, рухи, неабияку просвітницьку роль 

у цьому процесі відіграє церква.  

Неформальна освіта, згідно з Міжнародним стандартом класифікації 

освіти, розробленим ЮНЕСКО (International Standard Classification of 

Education, ISCED, 1997), визначається як будь-яка організована систематична 

освітня діяльність, що проводиться поза межами формальної системи для 

забезпечення окремих підгруп населення обраними видами навчання 

(Меморандум Європейської Комісії 2000. Рекомендація 1437, 2000, с. 10). За 
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визначенням Ч. Коллі, неформальна освіта – це навчальна діяльність, 

зумовлена освітніми потребами, прагненнями молоді до оволодіння 

необхідними знаннями чи вміннями, яка відбувається за межами програм 

освітніх закладів (Colley, с. 5-23). 

У наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених доведено 

роль неформальної освіти і виховання дітей і молоді в ефективності 

екологічної освіти загалом формуванні екологічної культури, екологічної 

свідомості зокрема. Цей освітній напрям активно утверджується в Україні. 

Так діяльність ботанічних садів на вплив розвитку екологічної свідомості 

вивчали О. Дунаєвська, О. Козловський, І. Мостов’як, В. Шлапак та ін.; 

можливості національних природних парків у формуванні екологічно 

доцільної поведінки досліджували О. Волохова, Т. Радченко, К. Стражир, 

І. Рощебак та ін; роль засобів масової комунікації у бережливому ставленні 

до природи розглядали Н. Філяніна, К. Іванова та ін. Питання формування 

екологічної культури особистості у межах діяльності громадських 

організацій і скаутських рухів частково висвітлені у працях І. Алмашій, 

С. Левків, Т. Євдокимова та ін.  

Існує цікавий зарубіжний досвід щодо використання потенціалу 

неформальної освіти в екологічному вихованні учнів. Слід підкреслити, що  у 

різних країнах досвід має свої особливості, дещо відрізняються за напрямами 

організації, завданнями, які на них покладаються, формами і методами у 

вирішенні цих завдань. Водночас діяльність має спільну мету, визначену на 

Конференції ООН з проблеми «Планета Земля» (червень 1992 р., м. Ріо-де-

Жанейро) як «забезпечення просвіти з питань розвитку й збереження 

навколишнього середовища для людей різного віку».  

Проблему неформальної освіти як складової неперервної освіти 

висвітлено у наукових працях зарубіжних авторів Р. Дейва, К. Куллена, 

М. Форесті, П. Девіса, М. Ераута, Д. Філда, П. Фордхема, Х. Коллі, 

П. Ходкінсона та ін. 

Конкретизуючи позитивний влив неформальної освіти на екологізацію 
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суспільної свідомості, підкреслимо, що загалом йдеться про екологізацію 

культурно-освітнього простору. Так В. Мелаш і А. Варениченко зазначають, 

що метою екологізації культурно-освітнього простору є формування 

екологічної свідомості, екологічного мислення, екологічної культури в 

процесі соціалізації особистості через культуру, навчання, виховання, 

самоосвіту, а також досвід життєдіяльності (Мелаш, & Варениченко, 2014, 

с. 83-87). 

Коротко проаналізуємо вітчизняний досвід неформальної освіти в 

екологічному вихованні учнів. 

Неабияку роль у цьому процесі відіграють неурядові громадські 

організації. Так у Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року» записано, що у 

реалізації національної екологічної політики України (період до 2020 року) 

важлива увага приділяється підтримці неурядових організацій, які мають 

сприяти активізації екологічного руху в державі, поширенню міжнародних 

зв’язків для спільного розв’язання проблем довкілля, обміну інформацією, 

знаннями, досвідом і формуванню свідомого громадянського суспільства на 

засадах сталого розвитку (Закон України: Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року. (дата 

звернення 3.04.2018), 2018). 

В Україні існує велика кількість громадських екологічних організацій 

(«Всеукраїнська екологічна ліга», «Зелений світ», «Екоправо», «Українське 

товариство охорони природи», «Голос Природи», Всеукраїнський комітет 

підтримки Програми Організації Об’єднаних Націй з навколишнього 

середовища (УкрЮНЕПком) та багато інших. Однією із найбільш потужних 

з них є Всеукраїнська екологічна ліга. Ліга залучає активну громадськість до 

оцінювання та регулювання екологічної політики та проведення різних 

екологічних заходів. 

Одним із ефективних напрямів екологічного виховання молоді, на 

думку О. Дух, О. Галаган, І. Михалюк, є діяльність регіональних громадських 
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організацій шляхом створення динамічних виховних систем, що дозволять 

удосконалити використання традиційних виховних методик формування 

екологічної культури (Дух, Галаган, & Михалюк, 2018). Реалізація 

неформальної екологічної освіти в діяльності громадських організацій 

розглядається вченими через їх спільну практику із закладами освіти у 

створенні екологізації культурно-освітнього простору молоді, організації 

екологічної волонтерської діяльності, екологічного просвітництва та 

туризму, що надалі спонукатиме молодих людей до еколого-орієнтованої 

діяльності. 

Ботанічні сади і центри. 

Питання важливості екологічної освіти в межах ботанічних садів та 

природних центрів з метою подолання проблеми втрати біологічного 

різноманіття та розвитку системи ціннісних орієнтацій й формування 

екологічної культури стали ключовими питаннями таких міжнародних 

стратегій як «Порядок денний на ХХІ століття» (1992), «Глобальна стратегія 

з біологічного різноманіття» (1992), «Конвенція з біологічного різноманіття» 

(1993), «Міжнародний порядок денний зі збереження для ботанічних садів» 

(2000), «Глобальна стратегія зі збереження рослин» (2002) та наступних 

міжнародних конгресів та конференцій: Міжнародна конференція з проблем 

ботанічних садів (Лас Пальмас, Іспанія, 1985), Другий міжнародний конгрес з 

проблем збереження ботанічних садів (Острів Реюньйон, 1989).  

Надзвичайно цікавий відповідний досвід має Канада. Наприклад, 

природні парки, центри та ботанічні сади Канади приймають понад 4,5 млн. 

людей на рік (Investing in Nature. A partnership for Plants in Canada. 

(24.05.2006) та являють собою осередки наукової та освітньої діяльності в 

галузі збереження рослин і тварин та досліджень з екології. Вони також 

стають наочними прикладами для дітей у сфері охорони природи, 

пропонуючи відповідні моделі вирішення екологічних проблем. З метою 

розвитку ботанічних садів та природних парків як позашкільних закладів 

неформальної екологічної освіти у цій країні передбачається ряд заходів, 
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провідними з яких є співпраця з державними та місцевими відділами освіти з 

метою впровадження ідей сталого розвитку в шкільні навчальні плани; 

співпраця з учителями шкіл з метою заохочення учнів до відвідування 

ботанічних садів тощо (Environmental Education in Botanic Gardens. Guidelines 

for Developing Individual Strategies, 2002, р. 3-4). 

В Україні є цікавий досвід щодо діяльності обласних центрів 

екологічної освіти. У процесі обґрунтування доцільності їх створення 

дослідники керувалися такими чинниками: цільовий характер роботи, чітке 

цілепокладання, спрямованість на конкретну діяльність, яка буде мати певні 

результати, що піддаються виміру та аналізу; спрямованість змісту діяльності 

на конкретні запити практиків, адаптивний характер усіх видів роботи; 

актуальність змісту, методів і форм роботи тощо (Лук’янова, с. 188-195). 

Врахування вищезазначеного досвіду, спонукало нас створити свою 

підсистему екологічного виховання у межах неформальної освіти. 

Першим кроком у цьому напрямі було створення Студентської 

наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку». 

Для вирішення вище означених завдань та з метою активізації 

наукового напряму професійної підготовки студентів у галузі екологічної 

освіти на базі кафедри початкової освіти Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького у 2010 р. було 

створено Студентську наукову лабораторія «Екологічна освіта для сталого 

розвитку» (керівник професор, д. філос. наук В. Молодиченко), на базі якої 

нами проводився формувальний експеримент.  

Підґрунтям для створення лабораторії були основні підходи, які 

орієнтують підготовку майбутніх учителів на організацію освітнього процесу 

в осмисленні перспективних напрямків ідеології освіти для стійкого 

розвитку, пов’язують екологічну, економічну, соціальну і культурологічну 

складову цього складного багатоаспектного, поліфункціонального феномена. 

Мета створення лабораторії полягала у: 

1) активізації дослідницької роботи студентів в галузі екологічної 
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освіти на основі інтеграцій досліджень різних факультетів (хіміко-

біологічного, природничо-географічного, економічного та Навчально-

наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти) 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

2)  координації індивідуальних досліджень в галузі безперервної 

екологічної освіти, які ведуться викладачами університету – фахівцями 

різних галузей науки, викладачами різних факультетів. Це дозволяє 

інтегрувати їхні зусилля у роботі над найбільш перспективними, 

комплексними, грантовими темами. 

Головні завдання студентської наукової лабораторії: 

1)  активізація наукової роботи з питань екоетики, екокультури, 

екоправа, екотуризма; 

2) розвиток педагогічних технологій, спрямованих на формування 

екологічних компетентностей в системі безперервної екоосвіти (дитячий 

садок – школа – заклад вищої освіти). 

Функції  студентської наукової лабораторії: 

1) забезпечення координації наукової діяльності фахівців різних 

галузей  науки в галузі безперервної екологічної освіти для сталого розвитку; 

2) активізація наукової діяльності студентів; 

3) презентація наукових досягнень студентів і викладачів 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького на загальнодержавному та міжнародному рівні. 

Також положенням Студентської наукової лабораторії «Екологічна 

освіта для сталого розвитку» передбачено можливості співробітництва з 

державними науковими організаціями та закладами в Україні, міжнародна 

співпраця (Додаток Д 1). 

Відповідно до цього положення проводиться організація студентських 

екологічних акцій по охороні природи рідного краю; організація екскурсій, 

виїзних семінарів – тренінгів на природно-заповідні території Запорізької 
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області; розробка та проведення студентами екологічних заходів для 

загальноосвітніх шкіл та студентів педагогічних університетів; створення 

відеофільмів, відеосюжетів про біорізноманіття та екологічних проблем 

регіону, реклами природоохоронного змісту; створення сторінки на Facebook 

Студентська наукова лабораторія «Екологічна освіта для сталого розвитку»; 

видання методичних рекомендацій з організації екоосвіти та екопросвіти для 

сталого розвитку; проведення підсумкових науково-практичних конференцій 

по результатам роботи за рік. 

Студенти самі здійснюють  дослідження в різних напрямах: розвиток 

наукового та пізнавального інтересу в молодших школярів при вивченні 

живої природи; морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах; 

екологічне виховання засобами народної педагогіки; формування екологічної 

культури як сучасної парадигми розвитку соціокультурного й навчально-

виховного процесу; екологічна етика як антропологічний орієнтир для 

людини XXI століття; дидактичний сервіс щодо здійснення освіти для 

стійкого екологічного розвитку. 

Одна з організаційних форм роботи зі студентами – це їх участь у 

науково-практичних конференціях різного рівня: університетських, 

всеукраїнських, міжнародних.  

Роль неформальної освіти у підготовці майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів, що передбачає здійснення розвитку 

таких якостей особистості: ініціативність, активність, самостійність, 

критичність, креативність.  

Протягом формувального етапу педагогічного експерименту в рамках 

реалізації вищезазначеної педагогічної умови було проведено «Тижні 

екологічної освіти», які проводилися за участю представників НДІ 

Біорізноманіття наземних і водних екосистем півдня України при 

Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького, Приазовського Національного природного парку, 

Мелітопольського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
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молоді, вихованців Мелітопольської дитячої художньої школи, вчителі 

початкових класів міста Мелітополя, а також, Якимівського, Токмацького 

районів Запорізької області, вчителі-практики Херсонської області. 

Перший Тиждень екологічної освіти під назвою «Живи у гармонії з 

природою!» проводився з 14-17.04.2015 року. Захід був присвячений 

святкуванню Дня екологічних знань. В рамках тижня проводилась сукупність 

заходів екологічного спрямування:  

ü Виставка дитячих малюнків «Рідний край очима дітей» (роботи 

було надані учнями Мелітопольської Дитячої художньої школи); 

ü Щорічна міжнародна екологічна акція «Марш парків»; 

ü квест «Зелений куточок нашого міста»; 

ü виставка-презентація проектів «Парк майбутнього очима молоді»; 

ü екологічні екскурсії; 

ü Брифінг «Взаємодія природоохоронних та навчальних закладів у 

еколого-просвітницькій роботі», до участі у ньому було запрошено 

представників НДІ Біорізноманіття наземних і водних екосистем півдня 

України, Приазовського Національного природного парку та 

Мелітопольського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді. 

Також відбулася презентація есе студентів на тему «Гармонізація 

взаємовідносин людини з природою» та екологічне віршування «Екологічна 

освіта заради життя», після чого учасники брифінгу створили «Дерева 

пропозицій до святкування Дня екологічної освіти» тим самим записав 

побажання щодо проведення наступного заходу. Також було проведено 

Екологічну акцію для реалізації соціального проекту «Створюємо 

екосенсорну галявину». Студентам брали участь у висаджуванні квітів та 

кущів на Агробіологічниму комплексі Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

У 2016 році було проведено другий Тиждень екологічної освіти під 

назвою «Живи у гармонії з природою – 2!», який  був приурочений до 
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святкування міжнародного дня птахів, бо саме в цей період, а саме 1-го 

квітня, більшість пернатих, повертаються до рідних місць. 

З метою залучення майбутніх учителів до проблеми збереження 

видового різноманіття та чисельності птахів у рамках Тижня екологічної 

освіти студентська молодь на перервах слухала екологічне радіо «Пташині 

переспіви», роздивлялась виставку поробок «Орнітологічна галерея», а також 

усі бажаючі моли змогу ознайомитися з цікавою інформацією прочитавши 

екологічний журнал «Міфи та легенди про птахів». Для залучення 

практикуючих вчителів шкіл міста 1 квітня проводився Просвітницький 

семінар для вчителів початкових класів «Екологічні знання – основа 

життєвих компетентностей» на якому окрім виступів науковців студенти 

заслухали доповіді вчителів початкових класів про реалізацію екологічного 

виховання в школах міста та написання екологічних проектів з учнями 

початкових класів. Упродовж усього тижня для студентів активно приймали 

участь у екологічній акції «Екобум» по збору макулатури та пластику.  

Усі ці заходи сприяли формуванню екологоорієнтованих цінностей та 

отриманню екологічних компетентностей студентами під час підготовки та 

участі у екологічних аудиторних і позааудиторних заходах, тим самим 

сприяли екологічному зростанню майбутніх вчителів початкових класів як 

екологічно свідомої особистості. 

Продовжуючи впроваджувати запропонований нами досвід проведення 

позааудиторних заходів екологічного спрямування у 2017 році було 

проведено наступний, третій Тиждень екологічної освіти (27-30 березня). З 

урахуванням попереднього позитивного досвіду проведення екологічної акції 

«Екобум», тиждень розпочався саме з неї також до акції долучились усі 

факультети університету, продовжуючи проводити подібні акції впродовж 

року.  

На перервах студентам було запропоновано проведення Фестивалю 

зеленого документального кіно під назвою «Фільми, які змінять твоє 

відношення до природи». На кожній перерві впродовж тижня майбутні 
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вчителі мали змогу дивитися спеціально підібрані мультфільми, фільми, 

відеоролики екологічного змісту, також кожний бажаючи мав змогу 

отримати ці матеріали на електронному носієві для подальшого 

використання під час своєї професійної діяльності. Студенти старших курсів 

написали сценарій, підібрали питанні та цікаві факти про навколишній світ і 

на кураторському часі для молодших курсів в рамках Екологічної ліги 

«Життя побутового сміття на планеті Земля» провели екоопитування 

«Проблема роздільного збору твердих побутових відходів – починаємо з 

маленького», екологічний диспут «Мій голос я віддаю на захист Землі» та 

прокламацію «Зроби крок назустріч чистому довкіллю».  

Було організовано Лікнеп «Кожна краплина води має значення» під час 

якого було проведено банк екологічних ідей «Студентські поради щодо 

економії води», засідання круглого столу з проблемною темою «Зберігаючи 

краплину води, ти рятуєш океан» та ліфлетінг «Шляхи збереження води». 

Цікавим був захід Тea party «Екочашка», мета цієї акції полягала в тому, щоб 

зменшити кількість використання одноразового посуду, адже паперове 

горнятко насправді має всередині тонкий шар пластику і дуже шкідливе для 

здоров’я. Акція полягала в тому, щоб студенти не користуватися 

одноразовим посудом для напоїв впродовж дня, а принесли з собою посуд та 

пили напої на перерві зі своїх чашок. 

Програма включала проведення семінару-диспуту «Ми за чисте 

довкілля» у якому було заплановано підготовку реферативних робіт «Вплив 

шкідливих викидів у природу»; перегляд відео «Забруднення атмосфери» та 

мультиплікаційний фільм «Чинника виснаження ґрунтів», презентація на 

тему «Забруднення ґрунтів»; відеоряд «Як охороняти ґрунти?».  

Проводився також екологічний калейдоскоп «ГМО: їжа майбутнього 

чи ризик для здоров’я?».  

Завершувався тиждень екологічним марафоном «Зелена Україна – 

очима молоді» та майстер-клас «Робота з метафоричними картками 

«Пейзажі», як метод стимулювання інтересу до природи». 
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У рамках проведення четвертого Тижня екологічної освіти (10-14 

квітня 2018 р.). Екологічні  заходи розпочиналися з екологічної акції 

«Екобум». Проводилася екологічна акція «Екологічні протиріччя», 

спрямована на розвиток екологічного мислення та на привернення увагу 

молоді щодо екологічних проблем планети. Студенти спеціальності 

початкова освіта проводили активне опитування яке було представлено у 

вигляді двох дерев: «що зробити для збереження екології?» та «що не треба 

робити, щоб зберегти майбутнє нашої екології?». Ця акція активізувала 

екологічний мислення студентів та сприяла формуванню екологічної 

культури, свідомості та світогляду майбутніх вчителів.  

Також майбутні вчителі початкових класів реалізовували проект 

«Екологічна освіта. Знай більше!», який проводився проводитися у два етапи, 

12.04.18р. та 14.04.18р. Перший етап охоплював студентську аудиторію 

нашого університету, мета якого – сформувати екологічну свідомість у 

майбутніх вчителів початкових класів шляхом бліцопитування та вікторини. 

Другий етап полягав у тому, щоб студентська молодь прийняла участь на 

щорічному міському арт-фестивалі соціального мистецтва. Перевага 

реалізації студентського проекту в арт-фестивалі полягає у тому, що даний 

проект охоплює велику різновікову аудиторію. Студенти-активісти показали 

власним прикладом, що чисте навколишнє середовище починається з себе, 

акцентували увагу на те, що екологічно чисте майбутнє Мелітополя в наших 

руках. Відповідно до цього, формування екологічної освіти відбувалося на 

міському рівні, який включав не тільки бліцопитування та вікторини з даної 

проблеми, але й підкріплюватиметься добрими справами учасників 

масштабного фестивалю.  

П’ятий Тиждень екологічної освіти було проведено у 2019 р. з 22 

квітня – 26 квітня. Екологічна вікторина «Збережи природу» розпочала низку 

заходів екологічного змісту. Студенти молодших курсів взяли участь у 

вікторині, прослухали та відгадали звуки природи, написали та обіграли 

екологічні казки, а також склали рекламу на екологічну тематику. Наприкінці 
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заходу студенти декламували авторські вірші на тему «Як я можу допомогти 

планеті Земля». Під час заключного слова учасники підбили підсумки та 

дійшли висновку, що однією з причин виникнення екологічних проблем є 

ускладнення відносин у системі «людина-суспільство», а тому виникає 

необхідність у конкретизації моральних норм та змінах  людських цінностей. 

Запланований захід – Екологічний брейн-ринг «Блакитні очі планети», 

присвячений святкуванню Міжнародного дня води, мета якого  – привернути 

увагу молоді до проблем нестачі прісної води, необхідності збереження та 

раціонального використання водних ресурсів. Студенти слухали доповіді 

молодих науковців і дізнались нову інформацію про проблеми забруднення 

води. Переглянули презентацію та ролик «Як і чим забруднюють воду в 

Україні», а також виконували завдання, які відповідали тематиці заходу. 

Наприкінці студенти провели флеш-моб «Що ти можеш зробити для 

збереження прісної води?». 

Коучінг «Тварини Червоної книги України». Майбутні вчителі 

початкових класів дознались про те що усі тварини, які нас оточують, 

надзвичайно унікальні та неповторні.  Студенти старших курсів провели 

вікторину «Що ви знаєте про Червону книгу України?», учасники заходу 

продивилися фотосушку на тему «Червона книга Запорізької області» та 

відгадували екоребуси.  

У плані заходів було передбачено проведення майбутніми вчителями 

початкових класів Еко-квесту «Флора». Перелік еко-справ тижня включав 

виховний захід «Згадати все» з ушанування пам’яті Чорнобильської 

катастрофи.    

Під час заходу відбувалось засвоєння студентами екологічних знань, 

практичних вмінь щодо організації позаурочних заходів екологічного змісту 

які становлять фундамент педагогічної діяльності з екологічного виховання 

молодших школярів. Зокрема,  

ü органічне поєднання теоретичної та практичної підготовки 

студента;  
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ü створення «екологічного простору» співпраці студентів та 

викладачів в аудиторній та позааудиторній екологічної діяльності на основі 

екологічно-зорієнтованого підходу;  

ü врахування мотиваційної сфери майбутнього вчителя, інтеграції 

професійно-спрямованих дисциплін;  

ü створення екорозвивального середовища; методично доцільного 

добору змісту, форм і методів екологічної підготовки;  

ü вироблення у студентів умінь самостійного пошуку ефективних 

традиційних і нових форм та методів розвитку екологічного потенціалу 

молодших школярів.  

Проведення екскурсій у світ природи, організація навчальних 

екологічних стежок, підготовка шкільних екологічних свят, керівництво 

різними екологічними іграми та їх розробка і організація дитячих 

екологічних рухів та ін. – це також потенціал неформальної освіти у 

підготовці майбутніх учителів до екологічного виховання учнів.  

Майбутні вчителі початкових класів навчаються наступним навичкам: 

оформлювальної роботи, щоб створювати разом зі школярами стенди, 

буклети екологічної спрямованості; малювання природних об’єктів з натури, 

в тому числі і в польових умовах, щоб ілюструвати щоденник і брати участь 

у створенні шкільної екологічної галереї; фото- та відеозйомки в природі для 

створення шкільної фотофільмотеки; навичкам запису природних звуків – 

для фонотеки; колекціонування як природних об’єктів, так і їх символів; 

навичкам флористики і фітодизайну, а також прикладної творчості з 

використанням природних матеріалів. 

Шостий Тиждень екологічної освіти он-лайн, проведений 

Студентською науковою лабораторією «Екологічна освіта для сталого 

розвитку» кафедри початкової освіти був проведений у 2020 р. (матеріали на 

сторінці Студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого 

розвитку» у Facebook 

https://www.facebook.com/groups/220854005858590/?notif_id=15876229308015
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05  

Мета проведення заходу полягала у зацікавленні майбутніх учителів 

початкових класів і вчителів-практиків міста та району у вирішенні проблеми 

з формування життєвих компетентностей молодших школярів на основі 

безперервної екологічної просвіти, виховання почуття приналежності до 

великого світу природи. Програма включала Екоквест «Жити екологічно». 

На сторінці Студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для 

сталого розвитку» у Facebook відбувся Фестиваль відеофільмів, мета якого 

полягала у зміні стереотипів екологічного кіно. 

У межах тижня було проведено відеопоради, наприклад, як виростити 

«Город на підвіконні або бебі-салат»; проведено еко-челенджу «Мій 

екологічний слід»; підготовлено фотозвіти екологічних справ (сортування 

сміття, збір макулатури чи пластику, висаджування рослин чи дерев тощо) та 

через соціальні мережі запросити інших повторити це.  

Цікавим заходом тижня було проведення конкурсу колажів з фото 

«Зелений спосіб життя», а також звітна конференція, на якій студенти 

висловили свої враження від проведеного он-лайн Тижня екологічної освіти 

та внесли свої пропозиції щодо проведення наступного заходу екологічного 

спрямування в он-лайн режимі. 

Отже можливості неформальної освіти є практично безмежними і 

надзвичайно ефективними у формуванні готовності майбутніх учителів 

початкової школи до екологічного виховання учнів. 
 

 

2.2.3. Використання інтерактивних методів підготовки  
 

Важливу роль у досягненні оптимальних результатів навчальної 

діяльності загалом та у професійній підготовці вчителя зокрема, відіграють 

правильно підібрані форми, методи та прийоми (методи «Хмара слів»; 

стратегія «Fishbone»; прийоми критичного мислення (дерево рішень або 
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асоціативний кущ і т.д.), створення: лепбуків, скрайбінгів та QR-кодів,  

тощо). 

Окрім того визначальним чинником добору оптимальних форм і 

методів підготовки майбутніх учителів початкової школи до екологічного 

виховання учнів стають вихідні положення екологічної культури особистості, 

її принципи впливу на особистість, зміст та провідні завдання.   

Отже, при доборі доцільних форм і методів підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова 

освіта до організації екологічного виховання учнів необхідно враховувати 

такі чинники як сутнісна специфіка екологічного виховання у початковій 

школі; новітні підходи до розробки та впровадження педагогічних технологій 

та інноваційних форм і методів навчання, зовнішні чинники інтеграції 

вітчизняної системи освіти в європейський освітній простір; сучасні реалії 

вітчизняної вищої педагогічної освіти тощо. 

Принагідно підкреслимо, що наразі у педагогічній теорії та практиці 

прийнято виокремлювати традиційні та інноваційні форми, методи навчання. 

Зазначимо, традиційне навчання зазнає в наш час істотних змін на всіх 

стадіях навчального процесу, що безпосередньо пов’язано із швидким 

оновленням джерельної бази, новими засобами та ресурсами, способами 

комунікації суб’єктів навчального процесу. Ми підтримуємо думку 

Л. Титаренко, що традиційні зміст та методи підготовки студентів-біологів в 

університеті значно менше впливають на формування мотиваційно-ціннісної, 

поведінково-діяльнісної та інтегрувальних елементів готовності й 

відповідальності за власну поведінку (Титаренко, 2007, с.139). 

Сучасний підхід характеризується використанням інтерактивних 

методів, які забезпечують різнобічну взаємодію суб’єктів навчального 

процесу (Пометун, & Пироженко, 2004). 

На нашу думку, у підготовці майбутніх учителів до екологічного 

виховання учнів більш ефективною саме інтерактивна група методів, яка 

ґрунтується на суб’єкт-суб’єктній взаємодії. 
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Отже для нас інтерес представляють інтерактивні методи, з 

використанням яких кожний студент має можливість зануритися у 

співробітництво, продуктивне спілкування, планування власної навчальної 

діяльності, а також атмосферу критичного мислення тощо. 

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання 

життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми 

на основі аналізу обставин відповідної ситуації. Воно, зазначають автори, 

ефективно сприяє формуванню навичок та вмінь, виробленню цінностей, 

створенню атмосфери співробітництва, взаємодії (Пометун, & Пироженко, 

2004). 

Наголосимо, такий підхід до навчання не є абсолютно новим для 

української школи. Частково він використовувався ще в перші десятиріччя 

минулого століття і був поширений у педагогіці та практиці української 

школи в 20-ті роки. Розробку елементів інтерактивного навчання можна 

знайти в працях В. Сухомлинського, творчості вчителів – новаторів 70-80-х 

рр. (В. Шаталов, Є. Ільїн, С. Лисенкова, Ш. Амонашвілі та ін.), теорії 

розвивального навчання. В Україні розроблена та пропагується технологія 

інтерактивного навчання О. Пометун. 

Інтерактивні методи навчання активно залучають учнів до освітнього 

процесу, тому майбутні фахівці повинні їх знати та вміло користувати для 

екологічного виховання учнів. Така взамоємодія можлива між учнями 

безпосередньо або між вчителем і учнем чи учнями. Всі інтерактивні методи 

мають на меті заохотити учнів бути активними на уроці, мислити самостійно, 

краще засвоювати інформацію. Водночас поліпшуватимуться не лише 

екологічні знання учнів, а й їх зацікавленність у навчанні, командний дух, 

розвинеться ситемне, креативне та екологічне мислення.  

Передусім зазначимо, що обґрунтовуючи вибір інтерактивних методів 

підготовки студентів до  екологічного виховання учнів у процесі вивчення 

фахових дисциплін ми враховували дві позиції (Рис. 2.7. ): 
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Рис. 2.7. Обґрунтування вибору інтерактивних технологій 

 

Розглянемо більш докладно інтерактивні методи, використовувані нами 

під час викладання спецкурсу «Організація екологічного виховання в 

початковій школі». (Таб. 2.4). 

Наприклад, вивчення тему «Сучасність: запит на екологію». 

Студентам за допомогою Інтернет ресурсів пропонується дослідити 

особливості екологічної світи в певних країнах та скласти map mind (інтелект 

карту або ментальна карта).  

Mind maps (карта пам’яті, ментальна карта, карта думок, інтелект-карта 

тощо) – спосіб організації інформації так, щоб мозку було максимально легко 

працювати з нею. За допомогою цієї технології, можна навчитися мислити 

абсолютно по-новому, використовуючи потенціал обох півкуль мозку. 

(Портал освіта). 

Ми погоджуємось з думкою О. Григорович, що спосіб створення 

інтелект-карт є одним з найбільш ефективних у формуванні основ 

екологічної культури молодших школярів. Технологію створення інтелект-

карт можна розглянути як таку, що дає змогу формувати систему екологічних 

знань молодших школярів, забезпечує вплив на почуттєву сферу дитини, її 

мотиваційноціннісні установки з метою реалізації екологічно доцільних дій і 

вчинків у природі що (Григорович, 2019). 

ПО-ПЕРШЕ 
Доцільність використання 
інноваційних методів у процесі 
вивчення спецкурсу «Організація 
екологічного виховання у початковій 
школі» та інших фахових дисциплін, 
які сприяють формуванню готовності 
вчителя до екологічного виховання 

ПО-ДРУГЕ
Доцільність використання 
інноваційних методів  у професійній 
підготовці майбутніх учителів, 
передбачає їх подальше використання у 
виховній діяльності з молодшими 
школярами
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Таблиця 2.4. 

№ Теми спецкурсу Інтерактивні методи 
1.  Сучасність: запит на екологію. 

 
- інтелект-карти (map mind) або 
ментальні карти; 
- хмара слів; 
- сенкан (пятиряддя). 

2.  Екологія: переосмислення 
концепту.   

- колаж; 
- дерево рішень, асоціативний кущ; 
- диспут. 

3.  Екологічна освіта для життя.  - Фото-звіт у Viber-групі; 
- - QR-код. 

4.  Роль педагога-еколога в освітньому 
просторі початкової школи.  

- «Мозковий штурм»; 
- Скрайбінг; 
- World café. 

5.  Наскрізний процес навчання і 
виховання через екологію.   

«Фішбоун» 

6.  Ресурси і джерела екологічних 
знань. Медіаграмотність. Екологія 
на уроках за допомогою 
електронних засобів навчання.  

Створення уроки-презентації, 
інтерактивних кросворди, знімають 
блогів та відеоролики екологічного 
змісту. 

7.  Шість цеглинок як інструмент 
екоосвітньої діяльності в 
початковій школі. 

LEGO та LEGO SYSTEM 
 

8.  Екологічне виховання з 
використанням прийомів 
критичного мислення у початкових 
касах.   

«Кубування», «Шість капелюхів»,  
«Ромашка «Блума» 

9.  Використання на уроках 
інтерактивних технологій 
навчання з екологічним змістом.  

«Робота в парах», «Ротаційні трійки», 
«Два-чотири-всі разом», «Робота в 
малих групах», «Незакінчені речення», 
метод «Прес» 

10.  Ефективні практики екологічних 
методів навчання. Проблемне 
навчання. Проектування 
екологічної діяльності. 

Написання екологічних комікси, казок; 
створення лепбуків. 

11.  Екологічна просвіта. Квести, флешмоби, ліфлетінги, еко-
челенджі, коворкинги, вікторини, 
брейн-ринги, акції тощо. 

12.  Захист екологічних проектів, 
загальна рефлексія. 
Захист авторських екологічних 
розробок. 

 

 
Метод «Хмара слів» (хмара тегів, або зважений список) – це візуальне 
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відтворення списку слів, категорій, міток чи ярликів на єдиному спільному 

зображенні. За допомогою хмар слів можна візуалізувати термінологію з 

певної теми у більш наочний спосіб. Це сприяє швидкому запам'ятовуванню 

інформації. 

Хмари слів можна оформлювати за тематикою уроку у вигляді різних 

звірів та рослин. Хмари слів перш за все, вчитель може використовувати для 

показу теми, мети та завдань уроку з ключовими поняттями. Також їх можна 

використовувати для перевірки знань термінів учнями; вписати ключові 

питання на які потрібно знайти відповіді на протязі уроку; об’єднати 

відповіді на запитання кросворду,які учні мають знайти самостійно, і тим 

самим вивчити нові поняття. 

Після виконання вищє згаданих завдань майбутнім вчителям 

початкових класів пропонується скласти «сенкан» (пятиряддя) за темою 

заняття.  

Сенкан – це форма вільного вірша з п’яти рядків, що синтезує 

інформацію, яку отримали під час вивчення нового матеріалу. Цей вид 

роботи використовується як інструмент, щоб спонукати учня до 

розмірковування над темою. Сенкан – це п’ятирядковий неримований вірш із 

11-12 слів, який складається за такими правилами: 

Усі вищє згадані методи допоможуть студентам глибше осмислити 

тему заняття, а опрацьовані методи і форми роботи зможуть використовувати 

у подальшій навчальній та педагогічній практиці. 

Зміст теми «Екологія: переосмислення концепту» полягає у розкритті 

наступних понять: діти покоління Y, Z та Альфа; сучасна школа – простір 

для екологічних стратегій і технологій; екологічні ігри як засіб навчання, 

виховання і розвитку школяра НУШ; прийоми залучення дітей до 

екологічних ігор; умови ефективності екологічних ігор. Під час розгляду цієї 

тему студенти застосовують на практиці стратегії критичного мислення, а 

саме: колаж, дерево рішень, асоціативний кущ та диспут (Саєнко, 2018). 

Задля ефективнішого засвоєння питання «діти покоління Y, Z та 
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Альфа» студенти об’єднуються у робочі групи, кожні групі дається завданні 

розкрити особливості певного покоління та створюють колаж для презентації 

результатів роботи своєї групи. 

Для опарювання наступних питань здобувачам вищої освіти 

пропонується скористатися прийомами критичного мислення, а саме 

створити асоціативний кущ або дерево рішень.  

Дерево рішень або асоціативний кущ – сплітання словникових 

павутинок до того чи іншого слова. Письмовий вид діяльності, що допомагає 

студентам зрозуміти поняття і зв’язки, які складніше усвідомити під час 

застосування традиційних методів навчання. 

Логічним завершення опрацьовання кожного завдання є презентація 

власних наробок перед усією аудиторією та дискусія. 

Окрім тренінгових занять студентам також надаються завдання для 

самостійного опрацювання. Так під час роботи над темою «Екологічна освіта 

для життя» потрібно знайти як мінімум 3 місця для екологічної активності 

(освітньої або навчальної діяльності екологічного спрямування, екоакції 

тощо) сфотографувати їх та викласти у Viber-групу спецкурсу, а короткий 

опис (текстове або голосове повідомлення) що саме можна запропонувати 

провести у цьому місці зашифрувати у QR-код та надіслати разом з фото.  

Використання QR-кодів (двовимірний штрих-код) дозволяє кодувати 

будь-яку інформацію – текст, веб-посилання, відео та багато чого іншого. 

QR-код візуально представлений у вигляді чорно-білого квадрату, що 

нагадує лабіринт. В наш час це зручна форма організації освітнього процесу 

для зацікавленість школярів до екологічного навчання.  

Щодо доцільності використання QR-кодів у підготовці майбутніх 

учителів до екологічного виховання, то ми погоджуємось з думкою 

О. Пруцакової. Це «дозволяє долучити до наданого інформаційного 

матеріалу певні ілюстративні додатки: відео, анімацію, фото, інфографіку, 

посилання на офіційні інформаційні джерела тощо. Таким способом 

інформаційний екологічний пласт розширюється, збагачується науковими, 
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нормативними, соціально значущими аспектами й виходить за межі 

друкованого джерела, створюючи єдиний простір із електронними базами, 

сайтами й соціальними мережами» (Пруцакова, Пустовіт, Логінова, & 

Тарасюк 2019, с. 33). 

Наступна тема спецкурсу звучить так «Роль педагога-еколога в 

освітньому просторі початкової школи» в ній розкривається сутність нової 

ролі вчителя в еколого-освітньому процесі (організатор, консультант, коуч, 

тьютор, фасилітатор, модератор, менеджер); готовність педагога до 

впровадження екологічного підходу в освітній процес та розробка проекту: 

«Модель вчителя-еколога», «Особисті якості педагога-еколога». 

Заняття проводиться у форматі World café (світове кафе, знаннєве 

кафе). 

Світове кафе (англ. World café), іноді також називається знаннєве кафе 

(англ. Knowledge café) – методологія проведення зборів, конференцій, 

стратегічних сесій, громадських обговорень тощо, що відбувається зі 

значною кількістю учасників за заздалегідь визначеними темами і передбачає 

можливість кожному учаснику висловитися із більшості тем. Світове кафе 

найбільш ефективно працює, коли збирається значна кількість учасників, 

яким треба в умовах обмеженого часу окреслити позиції щодо декількох 

конкретних тем.  

При розробці проектів «Модель вчителя-еколога», «Особисті якості 

педагога-еколога» студенти застосовували на практиці свої вміння 

користуватися метод скрайбінг. 

Скрайбінг (з англійської scribe – робити екскіз, нарис) – це метод 

розповіді чи пояснення, який супроводжується графічною ілюстрацією 

головного змісту сказаного. Виходить свого роду ефект паралельного 

наслідування, тобто ми слухаємо розповідь про щось і одночасно бачимо 

графічну відповідність почутому.  

Щодо вивчення теми «Наскрізний процес навчання і виховання через 

екологію», то під час її вивчення майбутні вчителі початкових класів 
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працювали з наступними питаннями: екологічне виховання дитини, яке 

наскрізно проходить через весь освітній процес; формування наскрізних 

екологічних умінь учнів НУШ; інтеграція: екологічний, тематичний і 

діяльнісний підходи та форми еколого-тематичного навчання 

використовуючи «Фішбоун». 

Стратегія «Fishbone» не з’явилася сама по собі, її ще у середині 

минулого сторіччя розробив японський професор Каору Ісікава, який є одним 

з найвідоміших у світі теоретиків менеджменту. Спочатку ця методика стала 

допоміжним інструментом для аналізу якості та покращення різноманітних 

промислових процесів, а згодом перетворилася на чудовий педагогічний 

інструмент. Саме за допомогою методики «Fishbone» професору Ісікава 

вдалося повністю змінити стратегію роботи знаного концерну Toyota, 

зробивши виробництво більш успішним.  

Дослівно «Fishbone» перекладається як «Риб’яча кістка» або «Скелет 

риби». І дійсно, в основі методики схематична діаграма у формі риб’ячого 

скелету. Така нестандартна та водночас проста схема дозволяє провести 

швидкий та точний аналіз певної проблеми, виявивши її причини та наслідки. 

А потім потрібно лише зробити правильні висновки. 

Велика перевага «Fishbone» полягає в універсальності: з його 

допомогою можна вирішити будь-яку проблему, і не лише шкільну! Цей 

метод дозволяє розкласти ціле на окремі складові та детально їх розглянути. 

(Портал Всеосвіта). 

У даному спецкурсі також приділяється увага сучасній темі «Ресурси і 

джерела екологічних знань. Медіаграмотність. Екологія на уроках за 

допомогою електронних засобів навчання». Студенти розглядами 

інформаційно-комунікаційне середовище: телебачення, фільми, ігри, відео, 

Інтернет ресурси, як засіб отримання інформації та створювали уроки-

презентації, вчилися знаходити і використовувати електронні навчальні 

посібники; створювати інтерактивні кросворди; знімати відеоролики чи 

блоги екологічного змісту. 
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У наш час важливим елементом навчального процесу є використання 

шести цеглинок LEGO та LEGO SYSTEM, тому наступною темою ми також 

розглядаємо «Шість цеглинок як інструмент екоосвітньої діяльності в 

початковій школі». 

Використання шести цеглинок LEGO сприяє розвитку розумових та 

фізичних здібностей: уваги, уяви, оперативної пам’яті, мислення, мовлення, 

самоконтролю та дрібної моторики рук. Розвиток творчих здібностей і 

фантазії. Діапазон використання LEGO як конструктивно-ігрового засобу на 

різних уроках для екологічного виховання учнів початкових класів: 

української (іноземної) мови і літературного читання, математики й 

природознавства, трудового навчання й образотворчого мистецтва, музики й 

фізкультури. 

Використання LEGO SYSTEM – це поєднання елементів гри та 

творчості, дослідження і експериментування, орієнтації у реальному світі, 

просторі й часі. Підвищення якості навчання, ефективності роботи на уроці, 

активності дітей у навчально-виховному процесі. 

Під час роботи з темою «Екологічне виховання з використанням 

прийомів критичного мислення у початкових касах». Студенти розглядали 

видів екологічної діяльності в молодшому шкільному віці та робили підбір 

технологій критичного мислення у навчанні в залежності від навчального 

матеріалу, вікових та індивідуальних особливостей дітей спрямованих на 

екологічне виховання учнів. На цьому заняття майбутні вчителі початкових 

класів згадувати вже знайомі їм прийоми на практиці знайомились з новими: 

«Кубування», «Шість капелюхів» і «Джигсоу». 

«Кубування» є методом навчання, яка полегшує розгляд різних 

аспектів теми. Цей підхід передбачає використання кубика (його можна 

виготовити самостійно з цупкого картону або оклеїти коробку папером), на 

кожній грані якого написано вказівки: 1. Опишіть. 2. Порівняйте. 3. 

Встановіть асоціації. 4. Проаналізуйте. 5. Знайдіть застосування. 6. 

Запропонуйте аргументи «за» або «проти» (Нова українська школа: порадник 



157 
 
для вчителя, 2017). 

«Шість капелюхів» – це один з найдієвіших прийомів з організації 

мислення, розроблений англійським письменником, психологом і фахівцем в 

області творчого мислення Едвардом де Боно. Він допомагає розвивати 

гнучкість розуму, креативність, приймати правильні рішення, дозволяє 

структурувати і зробити набагато ефективнішою будь-яку розумову 

діяльність, як особисту, так і колективну, особливо для ситуацій розв’язання 

проблем та прийняття рішень. 

В основі «Шести капелюхів» лежить ідея паралельного мислення. 

Традиційне мислення ґрунтується на дискусії і зіткненні думок. Однак при 

такому підході часто виграє не найкраще рішення, а те, яке найуспішніше 

пропагувалося в дискусії. Паралельне мислення – це мислення 

конструктивне, при якому різні точки зору не стикаються, а співіснують. 

Прийом шести капелюхів – простий і практичний спосіб здолати 

подібні труднощі за допомогою розділення процесу мислення на шість різних 

режимів, кожен з яких представлений капелюхом свого кольору (Єгорова, 

2014, с. 52-55; Павленко, 2016). 

Метою методу «Ромашка Блума» є навчити студентів чи учнів 

усвідомленому та цілеспрямованому формулюванню запитань різного типу. 

Його доречно використати у вступній частині заняття, коли 

формулюють запитання до нової теми, оголошеної вчителем, а потім 

шукають на них відповіді, використовуючи матеріал підручника або інших 

джерел інформації. 

В основній частині заняття ромашка використовується після 

ознайомлення з темою для осмислення нової інформації, її систематизації. 

«Ромашка» складається з шести пелюсток, кожна з яких містить певний 

тип запитання. Таким чином, шість пелюсток – шість запитань: 

У темі «Використання на уроках інтерактивних технологій навчання з 

екологічним змістом», то ми пропонуємо студентам розглянути: сфери 

розвитку дитини (фізична, емоційна, когнітивна, креативна, соціальна); 
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пасивну і активну моделі екологічного навчання; інтерактивну модель 

екологічного навчання; розкрити роль вчителя в інтерактивному та 

екологічному навчанні, а також створюємо моделювання життєвих ситуацій 

для використання екологічних ігор. 

Під час опрацювання теоретичного матеріалу до цій темі ми також 

розглядаємо інноваційні інтерактивні технології кооперативного навчання в 

контексті екологічного виховання: «Робота в парах», «Ротаційні трійки», 

«Два-чотири-всі разом», «Робота в малих групах», «Карусель», «Акваріум», а 

також інтерактивні технології фронтального навчання: «Метод Прес». 

«Робота у парах» передбачає таку організацію навчання екології та 

природознавства, коли усі, працюючи спільно, мають можливість 

обмінюватися думками, вносити пропозиції та обговорювати їх, здійснювати 

паралельно контроль за роботою партнера у спільному проекті та критично 

оцінювати власні дії. За видами роботи це може бути аналіз виконаного 

завдання іншим учасниками групи, розв’язування у парі завдань 

екологічного змісту, складання та розв’язування студентами/учнями один для 

одного завдань з екологічним спрямування, формулювання спільної відповіді 

на запитання вчителя, перевірка правильності виконання завдання тощо.  

«Робота у малих групах» передбачає об’єднання по 3-5 студентів 

(учнів) для виконання завдання. Кожен учасник групи виконує ігрову роль: 

головуючого, секретаря, інструктора, виконавця тощо. Всі члени групи 

працюють спільно на отримання результату роботи. Головуючий знайомить 

усіх членів групи з проблемним, нестандартним завданням, секретар робить 

необхідні записи, інструктор пропонує варіанти способів вирішення 

завдання, а виконавець здійснює виконання завдань. Результатом спільної 

роботи може бути таблиця-схема, опорна схема, записи у зошитах тощо. 

(Фадєєва, 2011). 

«Два – чотири – всі разом» – технологія, що передбачає розвиток у 

учнів (студенів) навички спілкування у групах з різною кількістю учасників 

діалогу. 
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«Акваріум» – це форма діяльності учнів (студентів) у малих групах. 

Техніка ефективна для розвитку навичок спілкування в малій групі, уміння 

дискутувати. 

«Метод ПРЕС» використовується під час обговорення дискусійних 

питань та проведення вправ, у яких потрібно зайняти та чітко обґрунтувати 

визначену позицію з обговорюваної проблеми. 

Під час роботи над матеріалом спецкурсу студенти на практиці 

дізнаються особливості роботи з інтерактивними методами навчання. 

Майбутні вчителі початкових класів не тільки збагачують свої знання з 

екології, але і отримають великий багаж знань з використання інноваційних 

методів навчання. Найкраще запам’ятовуються ті знання, які отримані через 

власний досвід, саме тому заняття зі спецкурсі розроблені у формі 

тренінгових занять – де студенти опрацьовують теоретичний матеріал 

використовуючи сучасні методи, форми та засоби навчання замість 

прослуховування традиційних лекцій та виконання простих завдань з 

матеріалам підручника. Наприкінці спецкурсу кожен студент має достатній 

перелік практичних знань які зможе застосувати на практиці та під час своєї 

педагогічної діяльності, бо ці знання були не зачитанні лектором, а пережиті 

та отримання через власний досвід. 

Під час вивчення теми «Ефективні практики екологічних методів 

навчання. Проблемне навчання. Проектування екологічної діяльності» 

розкривається формування в учнів наскрізних екологічних умінь та здатність 

екологічно мислити; сутність навчальних екологічних проектів, а саме про те 

що проектна діяльність – одна з технологій, яка здатна реалізувати еколого-

інтеграційні процеси в освіті; екологічний проект дає можливості усім 

учасникам навчального процесу співпрацювати та використовувати 

різноманітних засобів, зокрема, через гру. 

Головний акцент у змісті підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів зроблено на різні технології 

інтерактивного навчання. Особлива увага приділяється прийомам і 
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стратегіям інтерактивного навчання в початковій школі.  

До інноваційних форм та методів професійної підготовки студентів ми 

відносимо і проектну діяльність. Подібна робота дозволяє залучати велику 

кількість студентів, формує у них стійкий інтерес до екології, розвиває творчі 

здібності і підвищує рівень екологічної культури в цілому.  

Загалом у проведенні як теоретичних, так і практичних занять 

використання дискусії є надзвичайно доцільним. Як зазначає О. Пруцакова, 

дискусія допомагає набути навички загального спілкування: мову тіла, 

володіння голосом, візуальний контакт, увагу до інших, вміння 

концентрувати увагу, належну реакція, співпереживання, уміння чітко 

мислити та вільно говорити. 

Окрім того, під час дискусії розвиваються навички критичного 

мислення: обмірковування сильних і слабких сторін протилежної точки зору 

та здатність поставити себе на місце іншого;  усвідомлення того, що почуття 

є реакцією на ситуацію, вони можуть бути виражені по-різному при 

неоднаковому розумінні певної ситуації тощо (Пруцакова, Пустовіт, 

Логінова, & Тарасюк, 2019, с. 21). 

Важливою у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи 

до екологічного виховання є самостійна робота. Вона проводиться з метою 

стимулювання і зацікавленості студентів у результатах навчання та 

об’єктивної оцінки знань з методики навчання природознавства; 

здійснюється самоконтроль, а також перевірка власних знань через 

виконання завдань у модульному середовищі. Майбутні вчителі самостійно 

складають методичну папку, яка вміщує навчально-методичний матеріал 

екологічного спрямування(легенди, загадки, прислів’я, приказки, розповіді, 

цікаві відомості з енциклопедій, цікава та невідома інформація про об’єкти 

живої і неживої природи тощо) і матеріали знадобиться у подальшій 

педагогічній діяльності. Також студентам пропонується зробити власні 

проекти: зробити лепбук чи написати казку або комікс екологічного змісту. 

Лепбук (з анг. lap – коліно, book – книга) – це саморобна інтерактивна 
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папка чи зошит, в які збираються і яскраво оформлюються різноманітні 

пізнавальні матеріали з певної теми вивчення. Лепбук обов’язково має різні 

за розміром кишеньки, вставки, рухливі деталі, віконця, міні-книжечки тощо 

з цікавою інформацію щодо предмету вивчення.  

Не можемо оминути тему «Екологічна просвіта», а саме технології 

організації та проведення різноманітних просвітницьких заходів 

екологічного спрямування. Здобувачам вищої освіти пропонується перелік 

екологічних заходів які вони повинні розробити (квести, флешмоби, 

ліфлейтенги, еко-челенджі, коворкінги, вікторини, брейн-ринги акції тощо). 

Підготувавши сценарій заходу та усі дидактичні матеріали студенти 

обмінюються інформацією, тим самим поповнюючи свою методичні наробки 

великим переліком екологічних заходів. 

Наприкінці спецкурсу передбачено «Захист екологічних проектів, 

загальна рефлексія», а саме захист авторських розробок, презентація 

екологічних проектів, написаних екологічних комікси, казок; створених 

лембуків, презентація відеороликів. 

Таким чином, використовувана нами комбінована модель (екологізація 

фахових дисциплін + створення базового спецкурсу) передбачають 

забезпечення синтезу знань з педагогіки, психології, екології та інших 

предметів (дисциплін).  

 

 

2.3. Компонентно-показникова структура готовності майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів 

 

У нашому дослідженні ми розглядаємо «підготовку» вчителя до 

екологічного виховання учнів, результатом якої є «готовність» до такого 

виду діяльності. 

Зупинимося на сутності цих взаємопов’язаних процесів. 

Вітчизняними  дослідниками створено концепцію цілісної підготовки 
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вчителя, яка має три складових: когнітивну (передбачає фундаментальну 

підготовку вчителя); праксеологічну (у межах якої майбутні вчителі 

набувають практичних умінь, навичок, досвіду творчої діяльності, 

оволодівають інноваційними методами та педагогічними технологіями); 

аксіологічну (забезпечує формування ціннісних орієнтацій, рефлексії, що 

ґрунтується на суб’єкт-суб’єктних відносинах (Дубасенюк, & Вознюк, 2011). 

Л. Хоружа професійну підготовку майбутніх учителів презентує у широкому 

значенні, зокрема як сукупність теоретичних знань, практичних умінь, 

досвіду та особистісних якостей учителя, діалектичний перебіг яких 

забезпечує ефективність та результативність педагогічної дії» (Хоружа, 2004, 

с. 18). Л. Хомич розглядає зміст психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів як комплексне новоутворення, в основі якого знаходиться 

програмно-цільовий метод планування і управління процесом навчання, що 

забезпечує інтеграцію всіх дисциплін певного циклу, водночас відображає 

сучасний рівень розвитку науки, її специфіку (Хомич, 1999). 

Щодо готовності. Зазвичай готовність розглядається по-різному, в 

залежності від специфіки структури професійної діяльності. Більшість 

авторів розкривають «готовність» через сукупність мотиваційних, 

пізнавальних, емоційних та вольових якостей особистості; загальний 

психологічний стан, що забезпечує актуалізацію можливостей; спрямованість 

особистості на виконання певних дій (Р. Гаспарян, Е. Козлов, Л. Нерсерян та 

ін.). Близьким до нашого розуміння знаходимо тлумачення готовності у 

С. Максименка, за яким, готовність – це цілеспрямоване вираження 

особистості, що включає її переконання, погляди, мотиви, почуття, вольові та 

інтелектуальні якості, знання, навички, вміння, установки та характеризує її 

вибіркову активність при підготовці та включенні до діяльності 

(Максименко, 1999, с.70). 

Для нас важливою є точка зору дослідників, які вивчали підготовку 

вчителя та її результат – готовність до екологічного виховання учнів. Так 

Н. Стадник розуміє підготовку майбутніх учителів до екологічного 
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виховання учнів початкової школи як цілісний процес, пов’язаних із 

ставленням до природи, природоохоронної діяльності, діяльністю з 

екологічного виховання (Стаднік, Н. В.). Педагогічну готовність Н. Стадник 

розглядає як систему спеціальних психолого-педагогічних знань, умінь та 

навичок, які дають вчителю внутрішню налаштованість  на здійснення 

екологічного виховання учнів.  

Н. Казанішена визначає готовність учителя початкових класів до 

екологічного виховання учнів початкової школи як єдність двох 

взаємопов’язаних складових – особистісної та педагогічної готовності 

майбутнього фахівця. Особистісна готовність – це цілісне особистісне 

утворення, що характеризується активною життєвою позицією у питаннях 

вирішення екологічних проблем сьогодення, обумовленою певним рівнем 

оволодіння екологічними знаннями, сформованим мотиваційно-ціннісним 

ставленням до навколишнього середовища. Педагогічна готовність 

передбачає наявність системи спеціальних психолого-педагогічних знань, 

умінь та навичок, які дають змогу ефективно організовувати виховні заходи 

екологічного змісту у школі, та внутрішню налаштованість на необхідність їх 

здійснення (Казанішена, 2006). 

Узагальнення вищевикладених точок зору, а також власний 

педагогічний досвід стали підставою для такого визначення готовності 

майбутніх учителів до екологічного виховання молодших школярів – це 

якість особистості, що виявляється в позитивному ставленні до 

самостійної пізнавальної діяльності, у здатності ставити за мету 

професійної діяльності екологічну вихованість учня, педагогічно 

обґрунтовано обирати способи досягнення цієї мети, здійснювати 

самоконтроль, прогнозувати шляхи й засоби підвищення ефективності 

роботи з даного напряму. 

Здійснений аналіз підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів в педагогічній теорії і практиці, а також в 

аналіз зарубіжного досвіду організації екологічної освіти дозволив нам 
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визначити компонентно-показникову структуру готовності майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів. 

У філософському енциклопедичному словнику поняття «структура» 

(від лат. structura – будова, порядок, зв’язок) визначається як сукупність 

стійких зв’язків об’єкта, що забезпечують його цілісність (Философский 

энциклопедический словар, 1983). Відтак, компонентно-показникову 

структуру тлумачимо як сукупність стійких зв’язків між компонентами, 

показниками та рівнями готовності майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів (Рис. 2.8).  

 
 

Рис. 2.8. Структура готовності вчителя до екологічного виховання учнів 

 

У табл. 2.5 представлено методики, за якими будуть перевірятися 

критерії компонентів готовності. 

Охарактеризуємо кожний із визначених компонентів готовності 

майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів. 

Ціннісно-культурний компонент має два показники: ціннісні 

орієнтації та екологічна культура. 

Ціннісні орієнтації. Життєві цінності – це значною мірою поняття 

діалектичне. Вони є результатом інтелектуально-духовного осягнення 

різноманітності життя. Тому життєвий вибір, орієнтир у духовно-моральній, 
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культурний

Ціннісні орієнтації

Екологічна культура

Когнітивно-
діяльнісний

Екологічна 
компетентність

Оцінно-
рефлексивний

Здатність до 
рефлексії та 
самооцінки
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предметній і соціальній дійсності для кожного покоління молодих 

сприймався залежно від цільності душевного розвитку - у почуттєво-уявному 

або ж чисто інтелектуально-раціоналістичному вимірі. Було і поєднання цих 

типів бачення світу (Морозова, 2003, с. 86-91). 

Таблиця 2.5 

Компонентно-показникова структура готовності вчителя початкової 
школи до екологічного виховання учнів та методики її діагностування 

 

№ 
Компоненти 
готовності Показники 

компонентів Критерії оцінювання 
Методики 

діагностування 
рівнів готовності 

1. Ціннісно-
культурний 
 

Ціннісні 
орієнтації 

термінальні та 
інструментальні 
цінності 

Методика «Ціннісні 
орієнтації» 
(М. Рокич) 

Екологічна 
культура 

екологічна 
освіченість, 
екологічна свідомість, 
екологічна діяльність 

Тест «Екологічна 
культура студентів і 
учнів»  
(О. Асафова) 

2. Когнітивно-
діяльнисний 

Екологічна 
компетентність 

знання методики 
екологічного 
виховання, 
теоретичні знання 
основ екології,  
практичні уміння 

Авторський тест 
«Екологічна 
компетентність 
майбутнього вчителя 
початкових класів» 

3. Оцінно-
рефлексивний 

Здатність до 
рефлексії та 
самооцінки 

індивідуальна міра 
вираженості 
рефлексивності 

Методика 
діагностики 
індивідуальної міри 
вираженості 
рефлексивності  
(А. Карпов) 

 

Цілком очевидно є нагальна необхідність створити таку систему 

цінностей, яка б слугувала орієнтиром у вихованні молодого покоління та 

громадян будь-якого віку. Така система загалом і кожен її структурний 

компонент зокрема, мають становити одне ціле, в якому об’єднуючим 

началом є духовність людини.  

Екологічна культура. Екологічна культура особистості складається з 

трьох взаємопов’язаних складових: екологічної освіченості, екологічної 

свідомості, екологічної діяльності. Це визначає форми і методи діяльності, 
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спрямовані на накопичення екологічних знань, формування екологічних 

переконань та необхідних умінь в умовах екологічної діяльності.  

Показником когнітивно-діяльнісного компоненту є екологічна 

компетентність, яка закономірно залежить від мети та завдань навчання, а 

також від реальних навчальних можливостей студентів. Формування 

екологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів до 

здійснення екологічного виховання учнів може складатися з наступних 

блоків: теоретичний блок, практичний блок, методичний блок та практичної 

діяльності. 

Показником оцінно-рефлексивного компоненту є здатність 

майбутніх учителів початкових класів до рефлексії та самооцінки. Рефлексія, 

за визначенням М. Дьяченка та Л. Кандибовича, – це самоаналіз, осмислення, 

оцінка передумов, умов і перебіг власної діяльності, внутрішнього життя. До 

рефлексії належать такі явища, як самопізнання, переосмислення, перевірка 

своєї думки про себе, про інших людей і про те, що, на думку суб’єкта, 

думають про нього інші люди, яка вони його оцінюють і як до нього 

ставляться. Без рефлексії неможливо встановлювати правильні 

взаємовідносини з іншими людьми (Дьяченко, & Кандыбович, 1976). 

На думку М. Марусинець «професійна рефлексія є процесом пізнання 

себе як професіонала через самоаналіз власних професійно-особистісних 

знань, поведінки і переживань у зв’язку з професійною педагогічною 

діяльністю, усвідомлення того, як його сприймають та оцінюють інші 

суб’єкти навчальної діяльності. Тобто, у процесі професійної рефлексії 

педагог займає активну дослідницьку позицію щодо діяльності і себе як 

суб’єкта з метою її конструктивного перетворення і вдосконалення. Завдяки 

цьому відбувається, осмислюються і переосмислюються професійні 

проблеми, висуваються ідеї щодо їх вирішення через вибір відповідних 

способів і стратегій, адекватних природі педагогічної діяльності внаслідок 

внутрішньої активності її суб’єкта (Марусинець, 2014, с. 116-127). 

Важливим завданням здійснюваного дослідження є визначення 
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критеріїв оцінювання готовності майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів, оскільки саме критерії дають можливість 

здійснити її (готовності) якісний і кількісний аналіз. 

Слово «критерій» (грец. κριτήριον – здатність розрізнення, засіб 

судження, мірило) – визначається як ознака, підстава, правило прийняття 

рішення щодо оцінки чого-небудь на відповідність висунутим вимогам (мірі). 

У нашому дослідженні – це критерій вираженості об’єкта. 

Проблема визначення критеріїв оцінювання готовності майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів, а також вибору 

відповідних, адекватних методик їх вимірювання залишається на сьогодні 

недостатньо дослідженою. Тому обґрунтування їх вибору здійснювалось з 

дотриманням умов, які є необхідними і достатніми для визначення рівнів 

готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів. Зазначимо, що необхідні і достатні умови – це види умов, які логічно 

пов’язані з певними судженнями. Окрім цього, критерій повинен якісно і 

кількісно вимірюватись. Таким чином, критерії оцінювання готовності 

майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів 

повинні відповідати певним показникам компонентів, а також кількісно і 

якісно вимірюватися, що є необхідними і достатніми для визначення рівня 

готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів. 

З урахуванням вище зазначеного, нами було визначено такі критерії 

оцінювання готовності майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів: 

– термінальні та інструментальні цінності;  

– екологічна освіченість, екологічна свідомість та екологічна 

діяльність; 

– знання методики екологічного виховання, теоретичні знання основ 

екології, практичні уміння; 

– індивідуальна міра вираженості рефлексивності. 
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Сформульовані нами критерії оцінювання готовності майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів є певним 

еталоном, показником, за допомогою якого ми можемо проаналізувати 

ступінь вираженості кожного компонента, а також слугують вихідним 

положенням для визначення рівня готовності майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів. Наш вибір критеріїв оцінювання 

готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів має суб’єктивний характер і може бути доповнений. Проте зазначені 

критерії є взаємопов’язаними і становлять цілісну систему характеристик 

готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів. Усі критерії оцінювання є об’єктами кількісного і якісного аналізу. 

Обрані критерії є необхідними і достатніми для визначення рівнів готовності 

майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів. 

За результатами теоретичного аналізу змісту виокремлених 

компонентів нами визначено критерії, за виявами яких розроблено 

діагностувальні характеристики трьох рівнів сформованості структурних 

компонентів готовності майбутніх учителів початкової школи до 

екологічного виховання учнів: високий, середній, низький. 

Загалом рівні мають такі ознаки: 

I. Високий рівень: 

1.1. позитивне-активне ставлення до здійснення екологічного 

виховання молодшого школяра; 

1.2. чітке розуміння сутності екологічного виховання; 

1.3. наявність екологічної культури у самого студента; 

1.4. володіння професійними компетентностями щодо організації 

екологічного виховання молодшого школяра. 

II. Середній рівень передбачає:  

2.1. розуміння сутності екологічного виховання в початковій школі; 

2.2. свідомий інтерес до екологічного виховання молодшого школяра 

та наявність мотивації до його здійснення; 
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2.3. середній рівень екологічної культури студента; 

2.4. достатній рівень володіння фаховими компетентностями вчителя 

початкової школи; 

III. Низький рівень: 

3.1. фрагментарні знання про важливість і особливості здійснення 

екологічного виховання молодших школярів; 

3.2. відсутністю усвідомлення відповідальності за екологічне 

виховання молодших школярів; 

3.3. пасивність в екологічно спрямованій власній діяльності  тощо. 

Схарактеризуємо кожний з них більш детально відповідно до 

визначених показників (ціннісні орієнтації, екологічна культура, екологічна 

компетентність, рефлексія і самооцінка). 

Високий рівень готовності майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів.  

З метою якісного аналізу рівнів ціннісних орієнтацій майбутніх 

учителів початкових класів ми об’єднали термінальні та інструментальні 

цінності в групи.  

Цінності-цілі були умовно об’єднані наступним чином: фізичні 

(фізичне і психічне здоров’я); професійно-мотиваційні (цікава професійна 

діяльність, можливість творчої діяльності); естетичні (переживання 

прекрасного в природі і мистецтві); філософські (можливість розширення 

своєї освіченості, кругозору, загального рівня культури, інтелектуального 

розвитку, а також робота над собою, постійне фізичне і духовне 

вдосконалення). 

Інструментальні цінності умовно об’єднані наступним чином: 

інтелектуальні (широта знань, творчий рівень загальної культури); вольові 

(акуратність/охайність, працьовитість, продуктивність у роботі, почуття 

обов’язку, уміння тримати своє слово); особистісні (уміння розуміти іншу 

точку зору, поважати чужі смаки, звички, звичаї, чуйність). 

Відтак, високий рівень готовності майбутніх учителів початкових 
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класів до екологічного виховання учнів характеризується сформованою 

системою ціннісних орієнтацій, у якій етичні, професійно-мотиваційні, 

філософські, інтелектуальні, особистісні цінності превалюють над 

матеріальними цінностями, цінностями самоствердження тощо. Про високий 

рівень ціннісних орієнтацій йдеться у тому випадку, якщо у респондента 

щонайменше 9 з перелічених цінностей є пріоритетними. 

Високий рівень екологічної культури властивий респонденту лише у 

випадку одночасної наявності всіх (екологічної освіченості, екологічної 

свідомості і екологічної діяльності) або більшості запропонованих 

показників. Яскраво виражені один або кілька з названих показників ще не 

характеризують екологічну культуру творчого рівня. Таким чином, високий 

рівень екологічної культури властивий респонденту, якщо екологічна 

освіченість характеризується єдністю системи екологічних інтересів, уявлень 

і їх реалізації в науково-дослідній роботи і повсякденному житті, практико 

орієнтованістю знань. респонденту; екологічна свідомість – характеризується 

сформованою системою переконань, ціннісних орієнтацій і установок, які 

спонукають опановувати новими екологічними знаннями і реалізовувати їх в 

діяльності, заснованій на гуманному ставленні людини до природи; 

екологічна діяльність характеризується високою активністю особистості не 

тільки в участі, але і в розробці та проведенні екологічних заходів при 

сформованості мотиваційно-цільового компонента в структурі особистості. 

Високий рівень екологічної компетентності характеризується 

наявністю теоретичних знань і знань з методики екологічного виховання 

учнів початкових класів; легко орієнтуються у змісті дисциплін 

природничого циклу; мають чітке уявлення про екологічну освіту, екологічне 

виховання та екологічну культуру; знають про особливості організації 

екологічного виховання учнів. А також  володіють методикою організації 

екологічного виховання учнів; мають систему знань про природу, 

використовують ефективні форми і методи навчання; володіють 

технологіями формування екологічно доцільного ставлення до природи. 
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Респонденти з високий рівнем рефлексивності та самооцінки здатні до 

усвідомлення своїх мотивів, цілей, психічного та емоційного стану у ситуації 

вибору стилю поведінки та, на цій основі, можуть будувати стратегію своєї 

діяльності. 

Середній рівень готовності майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів.  

Середній рівень ціннісних орієнтацій властивий респондентам, які 

відзначили від 5 до 8 цінностей першого рівня (визначені нами цінності-цілі і 

інструментальні цінності). Таким чином, респондентам з середнім рівнем 

ціннісних орієнтації властива більша частина фізичних, професійно-

мотиваційних, естетичних, філософських цінностей-цілей та більша частина 

інтелектуальних, вольових та особистісних інструментальних цінностей.  

Середній рівень екологічної культури означає наявність інтересів, 

уявлень в області екології, розуміння важливості співпраці між суспільством 

і природою, що є свідченням екологічної освіченості. Екологічна свідомість 

передбачає наявність переконань, адекватних екологічних знань, 

взаємозумовленість екологічних ціннісних орієнтацій і установок, які, однак, 

не завжди реалізуються у вчинках. Щодо екологічної діяльності – то середній 

рівень характеризується досить активною участю в екологічних заходах, 

заснованою на принциповій і активній позиції особистості у відповідності з 

екологічними переконаннями, цінностями, установками. 

Середній рівень екологічної компетентності характеризується 

відсутністю цілісної системи теоретичних знань і знань з методики 

екологічного виховання учнів початкових класів. Такі респонденти 

фрагментарно володіють знаннями дисциплін природничого циклу; можуть 

плутати значення понять «екологічна освіта», «екологічне виховання» та 

«екологічна культура». Допускають окремі помилки в організації 

екологічного виховання учнів; не володіють технологіями формування 

екологічно правильного ставлення до природи, мають труднощі у виборі 

форм та методів організації роботи з екологічного виховання в початкових 
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класах, визначенні мети екологічного виховання та її результату. 

Середній рівень свідчить про наявність у респондентів здатності 

усвідомлювати власні дії, емоції, а також – про адекватне розумінням 

ситуації та власного ставлення до неї. 

Низький рівень готовності майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів.  

Для низького рівня ціннісних орієнтацій характерна наявність 

матеріальних та конформістських цінностей, які перебувають у верхній 

частині ієрархічної структури ціннісних орієнтацій особистості. Натомість 

естетичні, філософські, інтелектуальні тощо цінності займають в ієрархії 

низькі позиції. Респондентам з низьким рівнем ціннісних притаманні від 1 до 

4 цінностей першого рівня.  

Низький рівень екологічної освіченості характеризується недостатньою 

розвиненістю екологічних інтересів, наявністю фрагментарних екологічних 

уявлень і знань, які не реалізуються в повсякденному житті і творчій роботі. 

Показниками екологічної свідомості низького рівня є несформованість 

екологічно значущих ціннісних орієнтацій, недостатня переконаність в 

необхідності дбайливого ставлення до природи, відсутність установки на 

взаємовигідне співробітництво природи і суспільства, що базується на 

принципах гуманізму. Екологічна діяльність виражена пасивністю 

особистості і неучастю у заходах, присвячених екологічним проблемам, а 

можливість участі пов’язана з адміністративним залученням. 

Низький рівень екологічної компетентності характеризується 

відсутністю знань з дисциплін природничого циклу; не розумінням суті 

екологічної освіти, екологічного виховання та екологічної культури. 

Неефективною організацією екологічного виховання учнів тощо. 

Респонденти з низьким рівнем компетентності вимагають системної 

професійної підготовки. 

При низькому рівні рефлексивності повністю відсутнє розуміння та 

усвідомлення мотивів своєї поведінки. У таких респондентів низький рівень 
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суб’єктності, що характеризується нездатністю формувати стратегію своєї 

діяльності, ставити та коригувати цілі, самостійно організовувати дії та 

оцінювати їх відповідність меті. 

Таким чином, готовність майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів має компонентно-показникову структуру, яка 

складається з взаємопов’язаних компонентів готовності (ціннісно-

культурний, когнітивно-діяльнисний, оцінно-рефлексивний), показників цих 

компонентів (ціннісні орієнтації, екологічна культура, екологічна 

компетентність, здатність до рефлексії та самооцінки), а також критеріїв 

їх оцінювання (термінальні та інструментальні цінності; екологічна 

освіченість, екологічна свідомість, екологічна діяльність; знання методики 

екологічного виховання, теоретичні знання основ екології, практичні уміння; 

індивідуальна міра вираженості рефлексивності), які дозволяють визначити 

рівні готовність майбутніх учителів початкових класів до екологічного 

виховання учнів (високий, середній, низький). 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

 

У розділі обґрунтовано модель і визначено сукупність педагогічних 

умов підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного 

виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін; розроблено 

компонентно-показникову структуру готовності майбутніх учителів 

початкової школи до екологічного виховання учнів. 

Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін 

складається із взаємопов’язаних блоків: методологічно-цільового, 

процесуально-змістового та діагностувально-результативного. 

Методологічно-цільовий блок моделі відображає принципи й підходи, 

які є методологічною основою підготовки майбутніх учителів початкових 



174 
 
класів до екологічного виховання учнів; окреслює мету і завдання, 

зумовлюючи виокремлення необхідних умов для їх реалізації. Процесуально-

змістовий блок репрезентує сукупність педагогічних умов, що 

уможливлюють досягнення поставлених цілей та чотири етапи їх реалізації 

(діагностувально-аналітичний, заохочувально-мотиваційний, змістово-

технологічний та особистісно-рефлексивний). 

Діагностувально-результативний блок містить інструментарій для 

оцінювання динаміки рівнів готовності майбутніх учителів початкових класів 

до екологічного виховання учнів. Компонентно-показникова структура 

готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів складається із взаємопов’язаних компонентів готовності (ціннісно-

культурний, когнітивно-діяльнисний, оцінно-рефлексивний), показників цих 

компонентів (ціннісні орієнтації, екологічна культура, екологічна 

компетентність, здатність до рефлексії та самооцінки) та критеріїв їх 

оцінювання (термінальні та інструментальні цінності; екологічна освіченість, 

екологічна свідомість, екологічна діяльність; знання методики екологічного 

виховання, теоретичні знання основ екології, практичні уміння; індивідуальна 

міра вираженості рефлексивності), які дозволяють визначити рівні 

готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів (високий, середній, низький). 

Ефективність підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів у процесі вивчення фахових дисциплін 

забезпечують визначені та схарактеризовані нами педагогічні умови 

(екологізація фахових дисциплін, підготовка майбутнього вчителя 

початкових класів до екологічного виховання учнів засобами неформальної 

освіти, використання інноваційних форм та методів підготовки майбутнього 

вчителя початкових класів). 

Екологізацією фахових дисциплін – це логічне, наскрізне насичення 

навчальних дисциплін та практик темами екологічного змісту. Доведено, що 

неформальна освіта має вагомий потенціал, задля реалізації якого доцільно 
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залучати студентів до проведення різноманітних заходів екологічного 

спрямування та участі у студентській науковій лабораторії «Екологічна 

освіта для сталого розвитку». Обґрунтовано ефективність використання 

інноваційних форм і методів у підготовці майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів, що сприяє їх поглибленому 

вивченню та стає підґрунтям набуття практичних знань і методичних вмінь, 

які вони зможуть використовувати у подальшій професійній діяльності. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

У розділі викладено програму проведення експерименту та 

схарактеризовано методики визначення сформованості показників готовності 

майбутніх учителів до екологічного виховання учнів, використані на різних 

етапах експерименту; представлено результати констатувального етапу 

експерименту та узагальнені результати дослідно-експериментальної 

перевірки ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів у процесі вивчення 

фахових дисциплін. 

 

 

3.1. Програма організації і проведення експерименту 

 

У дослідженні ми розглядаємо модель підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів, як певний алгоритм її 

впровадження та педагогічні умови, як механізм впровадження розробленої 

моделі. Впровадження моделі в заклади вищої освіти зумовило необхідність 

експериментальної перевірки ефективності обґрунтованих педагогічних умов 

підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів у практику. Для цього нами використано педагогічний експеримент.  

С. Гончаренко визначає педагогічний експеримент як науково 

поставлений дослід у галузі навчальної чи виховної роботи, спостереження 

досліджуваного педагогічного явища в спеціально створених і 

контрольованих дослідником умовах. При цьому встановлюється залежність 
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між тим чи іншим впливом або умовою навчання та виховання і його 

результатом (Гончаренко, 1997). 

Метою проведення педагогічного експерименту є перевірка 

ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів. Відповідно до мети було визначено 

завдання педагогічного експерименту: 

1. Розподіл учасників експерименту на контрольну та 

експериментальну групи з використанням тесту «Готовність до професійної 

педагогічної діяльності» (С. Корлякова, Н. Бєлоцерковець). 

2. Обґрунтування приналежності контрольної та експериментальної 

груп до однієї генеральної сукупності за допомогою методу математичної 

обробки «t-критерій Ст’юдента» для незалежних змінних. 

3. Визначення рівнів готовності майбутніх учителів початкових класів 

до екологічного виховання учнів на констатувальному етапі 

експериментального дослідження та аналіз результатів вхідного 

діагностування. 

4. Проведення в експериментальній групі формувального етапу 

експериментального дослідження. 

5. Визначення рівнів готовності майбутніх учителів початкових класів 

до екологічного виховання учнів на заключному етапі експериментального 

дослідження та аналіз результатів вихідного діагностування. 

6. Визначення ефективності отриманих результатів в 

експериментальній групі за допомогою багатофункціонального критерія 

Фішера. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що підготовка майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів буде більш 

ефективною за таких педагогічних умов: екологізація фахових дисциплін; 

підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів засобами неформальної освіти; використання інтерактивних методів 

підготовки майбутніх учителів початкових класів. 
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Відповідно до визначених компонентів готовності майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів (ціннісні орієнтації; 

екологічна культура, екологічна компетентність, здатність до рефлексії та 

самооцінки) було обрано інструментарій для здійснення діагностики рівнів 

готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів (вхідне діагностування / вихідне діагностування) (Табл. 3.1.). 

Таблиця 3.1. 

Інструментарій для здійснення діагностики рівнів готовності майбутніх 
учителів початкових класів до екологічного виховання учнів 

 

№ Показники 
компонентів Критерії оцінювання Методики 

діагностування 
1. Ціннісні орієнтації термінальні та 

інструментальні цінності 
Методика «Ціннісні 
орієнтації» (М. Рокич) 

2. Екологічна 
культура 

екологічна освіченість, 
екологічна свідомість, 
екологічна діяльність 

Тест «Екологічна культура 
студентів і учнів»  
(О. Асафова) 

3. Екологічна 
компетентність 

знання методики 
екологічного виховання, 
теоретичні знання основ 
екології, практичні уміння 

Авторський тест 
«Екологічна 
компетентність 
майбутнього вчителя 
початкових класів» 
 

4. Здатність до 
рефлексії 

індивідуальна міра 
вираженості 
рефлексивності 

Методика діагностики 
індивідуальної міри 
вираженості 
рефлексивності  
(А. Карпов) 

 

До складу експериментальної бази дослідження увійшли такі заклади 

вищої освіти: Криворізький державний педагогічний університет (КДПУ); 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка; Комунальнй заклад «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія»; Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького. 

Загалом в експериментальному дослідженні взяли участь 396 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
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013 Початкова освіта. 

Педагогічний експеримент здійснювався упродовж 2014-2019 рр. і 

охоплював констатувальний, формувальний і заключний етапи. 

Констатувальний етап педагогічного експерименту тривав упродовж 

2014-2015 рр. і передбачав: обґрунтування приналежності контрольної та 

експериментальної груп до однієї генеральної сукупності за допомогою 

методу математичної обробки «t-критерій Ст’юдента» для незалежних 

змінних; визначення рівнів готовності майбутніх учителів початкових класів 

до екологічного виховання учнів та аналіз результатів вхідного 

діагностування. 

Формувальний етап педагогічного експерименту (2016-2017 рр.) 

передбачав підготовку майбутніх учителів початкових класів до екологічного 

виховання учнів шляхом впровадження обґрунтованої нами моделі 

підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів та запропоноваго нами змісту, форм і методів підготовки майбутніх 

учителів початкових класів. 

Заключний етап педагогічного експерименту (2018-2020 рр.) 

передбачав визначення рівнів готовності майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів після формувального етапу 

експерименту та аналіз результатів вихідного діагностування; визначення 

ефективності отриманих результатів за допомогою багатофункціонального 

критерія Фішера; підведення підсумків щодо проведеного експерименту. 

Визначення рівнів готовності майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів на констатувальному та заключному етапах 

педагогічного експерименту зумовило необхідність розподілу респондентів 

на контрольні і експериментальні групи та обґрунтування приналежності 

обох груп до однієї генеральної сукупності за допомогою методу 

математичної обробки «t-критерій Ст’юдента» для незалежних змінних.  

На цьому етапі було задіяно 198 здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Криворізького 
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державного педагогічного університету, Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Комунального 

закладу «Харківської гуманітарно-педагогічних академії», Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Респондентів зазначених закладів вищої освіти було умовно поділено на 

контрольні (КГ) та експериментальні (ЕГ) групи.  

До контрольної групи увійшли студенти Криворізького державного 

педагогічного університету та Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка у кількості 95 

осіб. До експериментальної групи увійшли студенти Комунального закладу 

«Харківської гуманітарно-педагогічних академії» та Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького у 

кількості 103 особи. 

T-критерій Ст’юдента дозволяє з’ясувати наскільки достовірно 

відрізняються показники однієї вибірки досліджуваних від іншої і 

обчислюється за формулою (Урбах, 1975). Коректність використання t-

критерія Ст’юдента підтверджується виконанням таких вимог: нормальний 

розподіл вихідних даних; необхідне кількісне вираження вихідних даних; 

наявність двох окремих вибірок. 

У якості незалежних змінних ми використали результати тестування 

готовності до професійної педагогічної діяльності.  

Тест «Готовність до професійної педагогічної діяльності» розроблено 

та запропоновано С. Корляковою та Н. Бєлоцерковець у 2017 році для 

вступного іспиту при прийомі абітурієнтів в державний бюджетний освітній 

заклад вищої освіти «Ставропільский державний педагогічний інститут» 

(Корлякова, & Белоцерковец, 2017). Метою тестування автори визначають 

виявлення рівня здібностей абітурієнтів щодо оволодіння основною 

програмою вищої освіти з напряму підготовки «Педагогічна освіта». 

Тестові завдання, базуються на узагальнених знаннях шкільного курсу 

навчання про:  
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– Людину (Людина як продукт біологічної, соціальної і культурної 

еволюції. Основні стадії життя людини. Свідомість людини. Форми 

пізнання і їх характеристики. Мислення і мовлення. Потреби людини. 

Діяльність людини. Творчий характер діяльності людини. Мотивація 

діяльності і поведінки людини);  

– Особистість (Особистість як суб’єкт суспільного життя. Людина, 

особистість, індивідуальність. Особистість і суспільство. Формування і 

розвиток особистості. Соціалізація і виховання особистості. Соціальні 

норми і поведінка. Самореалізація особистості. Саморегуляція. Свобода і 

відповідальність особистості. Спрямованість особистості. Інтереси. 

Нахили. Здібності і професійне самовизначення. Психічні стани людини, їх 

класифікація і характеристика);  

– Спілкування (Поняття про спілкування. Значення спілкування в в 

житті суспільства і окремої особистості. Функції спілкування і його види. 

Поняття про міжособистісну взаємодію. Основні засоби спілкування між 

людьми. Роль спілкування в спільній діяльності, розвитку і саморозвитку. 

Класифікація соціальних груп. Фоми міжособистісної взаємодії. Психологія 

міжгрупового спілкування. Напруження і конфліктна психічна взаємодія у 

спілкуванні); 

– Освіту (Цілі і функції освіти в сучасному світі. Основні елементи 

системи освіти. Освіта як цінність. Суспільна і особистісна значущість 

освіти. Самоосвіта. Знання освіти для самореалізації).  

На виконання завдань відводиться до 40 хвилин. Тест складається із 20 

завдань зактритого типу (завдання множинного вибору і завдання на 

встановлення відповідності). Завдання множинного вибору – це основний 

вид завдань у запропонованому тесті. Такі завдання передбачають наявність 

варіативності у виборі. Респондент повинен вибрати серед запропонованих 

варіантів відповідей правильний варіант або варіанти – в залежності від 

завдання. У запропонованому тесті до завдань з однією правильною 

відповіддю належать: 2-7, 12-20. Особливістю завдань з кількома 
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правильними відповідями є те, що респонденту необхідно не тільки знайти 

правильні відповіді, але й визначити повноту своєї відповіді. Відповідно, ці 

завдання складніші, аніж завдання з однією правильною відповіддю. До 

таких належать 1,8,10 і 11 завдання. 

У завданнях на встановлення відповідності необхідно знайти 

відповідність (приривняти частини, елементи, поняття) – між елементами 

двох списків. Завдання на встановлення відповідності дозволяють перевірити 

так звані асоціативні знання, які існують в кожній навчальній дисципліні. Це 

знання про взаємозв’язок визначень і фактів, авторів і їх творів, форм і 

змісту, сутності і явищ, про співвідношення між різними предметами, 

властивостями, законами, формулами, датами. Завдання на відповідність 

складається з двох колонок: у першій – запитання, твердження, факти тощо, у 

другій – список тверджень, властивостей об’єктів, які потрібно поставити 

відповідно до елементів першої колонки. Надлишкові відповіді є лише в 

одній колонці. До такого належить завдання 9. 

Відповідно до запропонованої авторами тесту 100-бальної системи 

оцінювання готовності до професійної педагогічної діяльності нами було 

здійснено підрахунок кількості респондентів, які набрали: меньше 60 балів; 

від 60 до 79 балів; від 80 до 89 балів та від 90 до 100 балів. Результати 

тестування обох груп представлені у таблиці 3.2. 

Отримані нами дані дозволили сформулювати дві гіпотези: 

– гіпотеза 𝐻! – результати тестування не залежать від приналежності 

респондентів до контрольної чи експериментальної групи; 

– гіпотеза 𝐻" – результати тестування залежать від приналежності 

респондентів до контрольної чи експериментальної групи. 

З метою перевірки гіпотези ми порівняли кількісні результати в двох 

групах використовуючи t-критерій Стьюдента. 
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Таблиця 3.2. 

Результати готовності респондентів  
до професійної педагогічної діяльності 

 

№ 
п/п Рівень Бали 

КГ 
(95 осіб) 

ЕГ 
(103 особи) 

Всього 
(198 осіб) 

к-сть % к-сть % к-сть % 
1. Високий 90-100 8 8,4 7 6,8 15 7,6 
2. Середній 80-89 46 48,4 52 50,5 98 49,5 

3. 
Нижче 

середнього 
60-79 32 33,7 36 34,9 68 34,3 

4. Низький <60 9 9,5 8 7,8 17 8,6 
Всього: 95 100% 103 100% 198 100% 

 

Нами було визначено суму спостережуваних ознак (кількість набраних 

балів) за формулою 1. 

𝑥сум =$(𝑥&	

(

&)"

∙ 	𝑛&	) 

(1) 

Де: 𝑥сум	 − сума спостережуваних ознак (кількість набраних балів); 

𝑣 – рівні, які відповідають набраним балам; 

 𝑥&	– кожне спостережуване значення ознаки (рівень, який відповідає 

набраним балам респондента); 

 𝑛& – кількість осіб, які отримали 𝑥& рівень. 

Розрахунок дав змогу з’ясувати, що сума спостережуваних ознак 

(кількість набраних балів) в контрольній групі становить: 

 𝑥сум	 = (4 ∙ 9) + (3 ∙ 32) + (2 ∙ 46) + (1 ∙ 8) = 232 

Сума спостережуваних ознак (кількість набраних балів) в 

експериментальній групі становить: 

 𝑥сум		= (4∙ 8) + (3 ∙ 36) + (2 ∙ 52) + (1∙ 7) = 251 

Виконаємо обчислення значення середнього арифметичного суми 

спостережуваних ознак за формулою 2. 
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�̅� =
𝑥сум
𝑚

=
∑ (𝑥& ∙ 𝑛&	)(
&)"

𝑚
 

(2) 

Де: �̅� – значення середнього арифметичного спостережуваної ознаки, 

яке дорівнює сумі спостережуваних ознак, поділеної на кількість осіб у групі; 

𝑥сум – сума спостережуваних ознак; 

m – кількість осіб у групі; 

v – кількість рівнів у тесті; 

 𝑥&		− кожне спостережуване значення ознаки (кількість набраних балів 

кожним учасником); 

 𝑛& – кількість осіб, які отримали 𝑥& рівень. 

Визначимо середнє арифметичне суми спостережуваних ознак для 

контрольної групи: 

𝑥	8 =
𝑥сум
𝑚

=
232
95

= 2,44 

Визначимо середнє арифметичне значення суми спостережуваних 

ознак для експериментальної групи: 

�̅� =
𝑥сум
𝑚

=
251
103

= 2,43 

За даними середнього арифметичного значення спостережуваної 

ознаки виконуємо розрахунок середньої квадратичної похибки за формулою 

3.  

Q = ;∑ (,!	∙	.!	/,̅)	#
!$%		

&

2
 

(3) 

Де: Q – середня квадратична похибка; 

v – кількість рівнів у тесті; 

 𝑥& – кожне спостережуване значення ознаки (кількість набраних балів 

кожним учасником); 

 𝑛& – кількість осіб, які отримали 𝑥& рівень; 

 �̅� – середнє арифметичне значення спостережуваної ознаки; 
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m – кількість осіб у групі.  

Виконуємо обчислення значення середньої квадратичної похибки для 

контрольної групи:  

Q	= ;∑ (,!	∙	.!#
!$% 	/,̅	)&

2
= ;(,сум				/		,̅	)

&

2
= ;(343/3,66)

&

78
= 9337,8:&

√78
= 337,8:

7,<6:
 = 23,55 

У результаті проведеного обчислення отримуємо значення середньої 

квадратичної похибки для експериментальної групи: 

Q = ;∑ (,!	∙	.!	/	,̅)&#
!$%

2
= ;(,сум			/	,̅)

&

2
= ;(38"/3,64)

&

"!4
= 936=,8<&

√"!4
= 36=,8<

"!,"6=
 = 24,49 

Далі розраховуємо величину середніх помилок у відповідях на 

запитання тесту, застосовуючи формулу 4. 

ℳ =
𝑄
𝑚

 

(4) 

Де: ℳ – значення середніх помилок у відповідях на запитання тесту; 

Q – середня квадратична похибка; 

m – кількість осіб у групі. 

Обчислення значення середніх помилок у відповідях на запитання 

тесту дає такий результат для контрольної групи: 

ℳ = 		>
	2

  =			34,88
78

 = 0,247 

Обчислення значення середніх помилок у відповідях на запитання 

тесту для експериментальної групи дає такий результат: 

ℳ =	 >
2

 = 36,67
"!4

 = 0,237 

Отримані дані значень середньої арифметичної суми спостережуваних 

ознак у контрольній та експериментальній групах забезпечують можливість 

виконання розрахунків чисельного значення t-критерія Стьюдента за 

формулою 5. 

t = ,%????&/,&????&

@ℳ%
&Bℳ&

&
 

(5) 
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Де: 𝑥">>> – середнє арифметичне значення спостережуваної ознаки в 

контрольній групі; 

 𝑥3>>> – середнє арифметичне значення спостережуваної ознаки в 

експериментальній групі; 

 ℳ"	– величина середніх помилок у контрольній групі; 

 ℳ3 – величина середніх помилок в експериментальній групі. 

Обчислюємо чисельне значення t-критерія Стьюдента: 

t =	 ,%????&/,&????&

@ℳ%
&Bℳ&

&	
 = 3,66&/3,64&

9!,36<&B!,34<&
 = 8,784:/8,7!67

√!,!:"!B!,!8:"
 = !,==<4
√!,""<:

 =!,!6=<
!,4637

 = 0,1420 

Отримане значення t-критерія Стьюдента дозволяє здійснити 

порівняння його з табличним значенням, щоб визначити рівень достовірності 

t-обчисленого. Обчислене значення t-критерія Стьюдента, що дорівнює або є 

більшим за критичне, знайдене за таблицею, свідчить про статистичне 

значення різниці між порівнюваними величинами. Якщо обчислене нами 

значення t-критерія Стьюдента виявляється меншим за табличне, то різниця 

порівнюваних величин статистично не є впливовою. 

Табличне значення було обрано стосовно вибраного рівня 

достовірності (p=0,05) та числа ступенів свободи. У методі розподілу 

Стьюдента обсяг вибірки знаходимо за допомогою числа ступеня свободи. 

Число ступеня свободи показує число вільно обраних спостережень після 

з’ясування значень, важливих стосовно даного випадку. Число ступенів 

свободи отримуємо в результаті обчислень за поданою нижче формулою 6. 

U = 𝑚"		 +𝑚3 – 	2 

(6) 

Де: U – число ступенів свободи; 

 𝑚"	– кількість осіб у контрольній групі; 

 𝑚3 – кількість осіб у експериментальній групі. 

Виконання обчислень значення ступенів свободи дає такий результат: 

U = 95 + 103 – 2 = 196 
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За допомогою таблиці (Таблица распределения Стьюдента, 2017). 

знаходимо критичне значення t-критерія Стьюдента для обраного рівня 

значення (p=0,05), зважаючи на обчислене значення ступенів свободи 

(U=196). Під час порівняння значення t-критерія Стьюдента, обчисленого 

нами, (𝑡обчислене	 = 0,1420) при 196 ступенях свободи з критичним (за умови, 

що p=0,05) значенням, наданим у таблиці (𝑡критичне	 = 1,972), було виявлено, 

що величина t-обчисленого менше t-критичного: (0,1420<1,972). Отриманий 

результат є показником відсутності залежності результатів тестування від 

приналежності його учасників до контрольної чи експериментальної групи, 

що підтверджує гіпотезу 𝐻!. 

Результати обчислення, отримані за обраним методом математичної 

статистики для незалежних змінних «t-критерій Стьюдента», надали нам 

змогу внаслідок порівняння результатів тестування обох досліджуваних 

вибірок, зробити висновок, що вони не відрізняються, а респонденти 

контрольної та експериментальної груп належать до однієї генеральної 

сукупності. 

 

 

3.2. Аналіз результатів констатувального етапу експерименту 

 

З метою визначення рівнів готовності майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів нами проведено вхідне 

діагностування. 

Критеріями оцінювання рівнів готовності майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів були: ціннісні 

орієнтаціїтермінальні та інструментальні цінності; екологічна освіченість, 

екологічна свідомість та екологічна діяльність; знання методики 

екологічного виховання, теоретичні знання основ екології, практичні уміння; 

індивідуальна міра вираженості рефлексивності. 



188 
 

Зміст життєдіяльності особистості визначається її спрямованістю на 

осмислення, пізнання й актуалізацію загальнолюдських цінностей. Людина 

повсякчас знаходиться в ситуації морального, естетичного, світоглядного 

оцінювання подій і явищ дійсності, пошуку і прийняття рішень щодо їх 

реалізації (Экология и экономика: приоритеты развития: материалы круглого 

стола.). Цінності виконують функцію стимулів й на думку психолога 

О. Асмолова створюють умови для реалізації активності особистості на 

нормативно-рольовому й особистісно-смисловому рівнях (Асмолов, 1996). 

Система ціннісних орієнтацій визначає змістову спрямованість особистості і 

становить основу її ставлення до навколишнього світу, інших людей, себе 

самої, основу світогляду, а також основу мотивації життєдіяльності, життєвої 

концепції і «філософії життя». 

Закладам вищої освіти належить особливе значення в сфері зміни 

свідомості і ціннісних орієнтацій здобувачів вищої освіти, оскільки в тут 

здобувають освіту майбутні фахівці, які здатні приймати рішення. 

Проголошення тих чи інших цінностей не означає їх втілення в конкретній 

поведінці, але цінності можна розглядати як фактор, що забезпечує більшу 

ймовірність певного типу поведінки в умовах конкуруючих зовнішніх 

впливів. 

Для діагностування екологічних цінностей майбутніх учителів 

початкових класів ми використали методику «Ціннісні орієнтації» М. Рокича. 

Дослідження М. Рокича, які проводились у кінці 60-х та в 70-х років ХХ 

століття у США на основі розробленого ним методу прямого ранжування 

цінностей, науковці вважають методично найбільш обґрунтованим напрямом 

у дослідженнях ціннісних орієнтацій (Леонтьев, 1998). М. Рокич розрізняє 

два класи цінностей: термінальні та інструментальні. Під термінальними 

цінностями автор розуміє переконання в тому, що якась кінцева мета 

індивідуального існування з особистого і суспільного поглядів заслуговує на 

те, щоб до неї прагнути; під інструментальними цінностями – переконання в 

тому, що певний образ дій (наприклад, чесність, раціоналізм) з особистого і 
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суспільного поглядів є більш доречним у будь-яких ситуаціях. Для 

діагностики індивідуальних ієрархій цінностей автор розробив метод 

прямого ранжування цінностей, згрупованих у два списки, – термінальних та 

інструментальних цінностей (Rokeach, 1973). Такий поділ відповідає 

традиційному поділу на цінності-цілі і цінності-засоби.  

З наданого переліку (Додаток Е 2) ми аналізували ранжування 

цінностей які, на нашу думку, сприятимуть ефективній підготовці майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів. До них 

відносимо такі термінальні цінності:  

- здоров’я (фізичне і психічне);  

- цікава професійна діяльність;  

- краса природи, мистецтва (переживання прекрасного в природі, 

мистецтві);  

- пізнання (можливості розширеня своєї освіченості, кругозору, 

загального рівня культури, інтелектульного розвитку);  

- розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне 

вдосконалення); 

- творчість (можливість творчої діяльності). 

А також, такі інструментальні цінності: 

- акуратність/охайність (вміння тримати свої речі і справи в порядку); 

- освіченість (широта знань, високий рівень загальної культури); 

- відповідальність (почуття обов’язку, уміння тримати своє слово); 

- широта поглядів (уміння розуміти іншу точку зору, поважати чужі 

смаки, звички, звичаї); 

- ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у роботі); 

- чуйність (дбайливість). 

Рівень ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів 

визначався в два етапи. Перший етап – ранжування цінностей на більш 

значнущі (цінності, які займають 1-12 місце) та менш значущі (13-36 місце). 
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Другий етап – підрахунок кількості, перелічених нами вище, цінностей у 

більш значущому рангу. Наявність від 9 до 12 обраних нами для аналізу 

цінностей у більш значущому рангу свідчить про високий рівень ціннісних 

орієнтацій. Від 5 до 8 – свідчить про середній рівень ціннісних орієнтацій. 

Від 1 до 4 – свідчить про низький рівень ціннісних орієнтацій.  

За результатами першого епату було з’ясовано, що першою за рангом 

серед термінальних цінностей у респондентів є життєва мудрість, яка 

передбачає зрілість суджень та здоровий глузд як результат життєвого 

досвіду. Наступну за рангом респонденти відмітили цінність розвитку. Третя 

за рангом цінність яку відмітили респонденти – фізичне і психічне здоров’я. 

Її відмітили. 

Щодо інструментальних цінностей зазначимо, що найвищий ранг 

надано раціоналізму, що потребує уміння логічно мислити, приймати 

зважені, раціональні рішення. Далі за рангом йдуть: освіченість, для якої 

характерними є широта знань, високий рівень загальної культури і цінність 

виховання. Інші, менш значущі інструментальні цінності проаналізовані 

нами, мають значно нижчий ранг для майбутніх учителів початкових класів. 

Результати другого етапу визначення рівнів ціннісних орієнтацій 

представлені у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3. 

Рівень ціннісних орієнтацій респондентів на констатувальному етапі 
експерименту 

№ 
п/п 

Рівень 
ціннісних 
орієнтацій 

Кількість 
значущих 
цінностей 

КГ 
(95 осіб) 

ЕГ 
(103 осіб) 

Всього 
(198 осіб) 

К-сть % К-сть % К-сть % 

1. Високий  9-12 12 12,6 11 10,7 23 11,6 
2. Середній  5-8 53 55,8 49 47,6 102 51,5 
3. Низький  1-4 30 31,6 43 41,7 73 36,9 
Разом: 95 100 103 100 198 100 
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Результати тестування показали, що високий рівень ціннісних 

орієнтацій на констатувальному етапі експериментального дослідження 

спостерігається лише у 23 респондентів (11,6%). Ці респонденти обрали від 9 

до 12 цінностей першого рівня. Середній рівень ціннісний орієнтацій 

властивий  більшій частині респондентів. А саме, 102 особи (51,5%) 

відзначили від 5 до 8 цінностей першого рівня. Низький рівень ціннісних 

орієнтацій властивий 73 респондентам (36,9%).  Вони відзначили від 1 до 4 

цінностей першого рівня. Отже, зі 198 респондентів більшість мають 

середній рівень ціннісних орієнтацій. Узагальнено рівень ціннісних 

орієнтацій респондентів на констатувальному етапі експериментального 

дослідження показано на рис. 3.1.  

 
Рис. 3.1. Рівні ціннісних орієнтацій респондентів на 

констатувальному етапі експериментального дослідження  

 

Екологічна культура посідає одне із вагомих місць серед інших форм 

культури (художньо-естетичної, музичної, культури спілкування, 

життєдіяльності особистості в соціуомі тощо). Сучасною наукою вона 

розглядається як цілеспрямована діяльність людини, спрямована на 

організацію та трансформацію об’єктів і процесів природного світу 

відповідно до власних потреб та намірів (Коробчук,  2012). Носієм 

екологічної культури, за Г. Пустовітом, є людина, з її відповідним місцем у 
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спільноті, а разом з ним і у довкіллі, яке визначається її можливостями та 

потребами (Пустовіт, 2004а). Оскільки «без людини, наголошує 

В. Крисаченко, екологічна культура є лише уречевленою чи семантично 

зафіксованою низкою предметів матеріальної чи духовної данності, але ж 

ніяк не регулюючою засадою людського буття» (Крисаченко, 1996). Для нас 

важливою є думка О. Асафової, яка визначає екологічну культуру як 

узагальнену характеристику особистісних якостей, яка відображає процес і 

результат формування екологічної свідомості особистості та передбачає 

нерозривну єдність між сукупністю знань, уявлень про природу, емоційно-

чуттєвого, а також ціннісного ставлення до неї і відповідних умінь, навичок, 

потреб взаємодії з нею, заснованої на гармонізації взаємозв’язків в системі 

«природа-людина» (Асафова, 2002). 

Визначення рівня екологічної культури майбутніх учителів початкових 

класів проводилось за допомогою тесту «Екологічна культура студентів і 

учнів» розробленого О. Асафовою (Асафова, 2002) Тест дозволяє оцінити 

рівень сформованості екологічної культури на основі визначення трьох її 

складових: екологічної освіченості, екологічної свідомості, екологічної 

діяльності. Вираженість складових свідчить про спрямованість особистості 

на:  

– оволодіння екологічними знаннями, уміннями, навичками; набуття 

екологічних уявлень;  

– перетворення їх в переконання, установки, підвищення екологічної 

відповідальності; розвиток ціннісного ставлення до світу природи, любові до 

природи; 

– участь в екологічній діяльності і, в цілому, на екологічну поведінку. 

Тест складається з 20 запитань і передбачає 6-бальну шкалу самооцінки 

особистісних якостей, які характеризують рівень розвитку екологічної 

культури конкретного студента або учня, де 0, 1, 2, 3, 4, 5, позначають різну 

ступінь вираженості якості.  
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0-1 позначають відсутність виразності якості (0 – повна відсутність, 1 – 

слабка ступінь вираженості), 

2-3 позначають середню ступінь вираженості (2 – нижче середнього, 3 

– середнє значення), 

4-5 позначають високу ступінь вираженості (4 – висока, 5 – стійка 

висока). 

Рівень кожної складової екологічної культури визначається за 

допомогою ключа до тесту (Додаток Е 3). Далі, за допомогою середнього 

арифметичного визначається загальний рівень екологічної культури. 

Результати тестування респондентів представлені у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4. 

Рівень екологічної культури респондентів на констатувальному етапі 
експериментального дослідження 

 

№ 
п/п 

Складові 
екологічної 
культури 

Рівень 
КГ 

(95 осіб) 
ЕГ 

(103 осіб) 
Всього 

(198 осіб) 
К-сть % К-сть % К-сть % 

1. Екологічна 
освіченість 

Високий 36 37,9 36 35,0 72 36,4 
Середній 53 55,8 57 55,3 110 55,5 
Низький 6 6,3 10 9,7 16 8,1 

2. Екологічна 
свідомість 

Високий 79 83,2 82 79,6 161 81,3 
Середній 12 12,6 16 15,6 28 14,2 
Низький 4 4,2 5 4,8 9 4,5 

3. Екологічна 
діяльність 

Високий 18 18,9 17 16,5 35 17,7 
Середній 57 60,0 63 61,2 120 60,6 
Низький 20 21,1 23 22,3 43 21,7 

4. 

Загальний 
рівень 
екологічної 
культури 

Високий 44 46,3 45 43,7 89 44,9 
Середній 41 43,1 45 43,7 86 43,5 

Низький 10 10,6 13 12,6 23 11,6 

 

На основі отриманих даних можемо зробити висновок, що більшості 

респондентів – 161 особі (81,3%) властивий високий рівень екологічної 

свідомості. Такий показник говорить про сформованість системи переконань, 

ціннісних орієнтацій і установок, які спонукають опановувати новими 
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екологічними знаннями і реалізовувати їх в діяльності, заснованій на 

гуманному ставленні людини до природи. 

Високий рівень екологічної освіченості властивий 72 респондентам 

(36,4%). Високий рівень екологічної освіченості свідчить про єдність системи 

екологічних інтересів, уявлень і їх реалізації в науково-дослідній роботі і 

повсякденному житті, практикоорієнтованості знань.  

Високий рівень екологічної діяльності властивий найменшій кількості 

респондентів – 35 осіб (17,7%) серед показників високого рівня. Високий 

рівень екологічної діяльності передбачає активність особистості не тільки в 

участі, але і в розробці та проведенні екологічних заходів.  

Зауважимо, що яскраво виражені один або кілька з названих показників 

ще не характеризують екологічну культуру високого рівня. Тільки при 

максимально можливому для кожної особистості одночасній наявності всіх 

або більшості запропонованих показників можна, швидше за все, говорити 

про високу екологічну культуру. На думку О. Асафової показниками високої 

екологічної культури студентів можуть слугувати: 

- наявність екологічних інтересів, фундаментальних екологічних знань і 

уявлень, а також навичок взаємодії з природними об'єктами; 

- сформованість системи переконань і цінностей, що характеризують 

ставлення особистості до природи; 

- виконання наукових досліджень з екологічної тематики; 

- актуалізація екологічної значимості навчально-дослідницької роботи; 

- розуміння відповідальності майбутнього фахівця за результати своєї 

професійної діяльності в зв’язку зі збереженням гармонійних відносин в 

системі природа-людина-суспільство; 

- практикоорієнтованість наявних екологічних знань і переконань, 

постійна потреба в спілкуванні з природою (Асафова, 2002). 

Узагальнено рівні екологічної культури респондентів на 

констатувальному етапі експериментального дослідження показано на 

рисунку 3.2.  
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Рис. 3.2. Рівні екологічної культури респондентів на 

констатувальному етапі експериментального дослідження 

Для визначення рівня екологічної компетентності нами було 

розроблено авторський тест «Екологічна компетентність майбутнього 

вчителя початкових класів», який складався з двох частин (Додаток Е 4). 

Перша частина тесту спрямована на виявлення знань з методики 

екологічного виховання учнів початкових класів і складається із 10 запитань. 

Друга частина тесту передбачає виявлення рівня теоретичних знань з екології 

і включає 18 запитань. Усі запитання тесту мають варіанти відповідей. 

Респондентам пропонується вибрати один з перелічених варіантів. 

Правильна відповідь оцінюється 1 балом. 

Перша частина тесту оцінюється наступним чином: 0-5 балів – 

низький рівень (НР1); 6-8 балів – середній рівень (СР1); 9-10 балів – високий 

рівень (ВР1).  

Друга частина тесту оцінюється наступним чином: 0-9 балів – низький 

рівень (НР2); 10-15 балів – середній рівень (СР2); 16-18 балів – високий рівень 

(ВР2). Загальний рівень знань з екологічного виховання визначали за 

допомогою середнього арифметичного. 

Результати визначення рівня екологічної компетентності респондентів 

контрольної та експериментальної групи на констатувальному етапі 

експериментального дослідження з використанням авторського тесту 

показані в таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5. 

Рівень екологічної компетентності респондентів 
на констатувальному етапі експериментального дослідження 

 

№ 
п/п 

Екологічна 
компетентність Рівень 

КГ 
(95 осіб) 

ЕГ 
(103 осіб) 

Всього 
(198 осіб) 

К-сть % К-сть % К-сть % 

1. Методичні 
знання 

Високий 16 16,8 20 19,4 36 18,2 
Середній 58 61,1 64 62,1 122 61,6 
Низький 21 22,1 19 18,5 40 20,2 

2. 
Теоретичні 
знання 

Високий 11 11,6 16 15,5 27 13,6 
Середній 49 51,6 48 46,6 97 49,0 
Низький 35 36,8 39 37,9 74 37,4 

3. 
Рівень  
екологічної 
компетентності 

Високий 14 14,7 18 17,5 32 16,2 
Середній 53 55,8 56 54,4 109 55,0 
Низький 28 29,5 29 28,1 57 28,8 

 

Аналіз відповідей на тестові завдання показав, що більшість 

респондентів (122 особи – 61,6%) мають середній рівень знань з методики 

екологічного виховання учнів початкових класів. Високий та низький рівні 

методичних знань було виявлено приблизно в однакової кількості 

респондентів. Відповідно 36 (18,2%) і 40 (20,2%) осіб. 

Детальний аналіз відповідей на запитання першої частини тесту 

засвідчив розуміння респондентами специфіки процесу екологічного 

виховання, наявність кількох напрямів роботи з формування екологічного 

ставлення дітей до природи, наявність різних технологій формування 

екологічно правильного ставлення до природи тощо. Труднощі викликали 

запитання щодо форм та методів організації роботи з екологічного виховання 

в початкових класах, визначення мети екологічного виховання та її 

результату. 

Щодо теоретичних знань – то показники дещо нижчі. Високий рівень 

притаманний 27 особам (13,6%), середній рівень виявлено у 97 осіб (49,0%), 

низький – у 74 осіб (37,4%). Припускаємо, що такі низькі показники 

пов’язані з недостатньою кількістю годин з підготовки майбутніх учителів 
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початкових класів до екологічного виховання учнів, з відсутністтю 

ціннісного підходу в екологічному вихованні учнів, відсутності сучасних 

форм і методів підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів, а також недостатнє або повністю відсутнє 

наповнення фахових дисциплін сучасним змістом екологічного виховання. 

Узагальнено рівні екологічної компетентності респондентів на 

констатувальному етапі експериментального дослідження показано на 

рисунку 3.3.  

 

 
 Рис. 3.3. Рівні екологічної компетентності респондентів на 

констатувальному етапі експериментального дослідження 

 

Здатність майбутніх учителів початкових класів до рефлексії 

визначалась за допомогою методики діагностики індивідуальної міри 

вираженості рефлексивності А. Карпова, де рефлексія визначається як 

психічна властивість свідомості (Карпов, 2002, с. 45-57).  

Респондентам було запропоновано дати відповіді на 27 тверджень 

опитувальника. У бланку відповідей навпроти номера кожного твердження 

проставляється цифра, яка відповідає варіанту відповіді: 1 – абсолютно вірно; 

2 – вірно; 3 – можливо, що невірно; 4 – не знаю; 5 – можливо, що вірно; 6 – 

вірно; 7 – цілком вірно. З 27 наданих тверджень 15 є прямими (номери 

запитань:1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25).  
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Інші 12 – обернені твердження. Для кількісної обробки даних 

використовується розроблена автором методика обчислення результатів 

(Додаток  Е 5).  

Так, для отримання підсумкового балу необхідно додати в прямих 

твердженнях цифри, які відповідають тим, що надані респондентами, а в 

обернених – значення, замінені на ті, що були отримані внаслідок інверсії 

шкали значень, тобто 1=7, 2=6, 3=5, 4=4, 5=3, 6=2, 7=1.  

Отримана кількість балів від 0 до 113 свідчить про низький рівень 

рефлексивності. Результати в межах 114-139 балів властиві середньому 

рівню рефлексивності. Респонденти, які отримали 140 або більше балів, 

свідчать про високий рівень рефлексивності.  

Результати визначення рівня рефлексивності респондентів контрольної 

та експериментальної групи на констатувальному етапі експериментального 

дослідження показані в таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6. 

Рівень рефлексивності респондентів 
на констатувальному етапі експериментального дослідження 

№ 
п/п Рівень 

К-сть 
отриманих 

балів 

КГ 
(95 осіб) 

ЕГ 
(103 осіб) 

Всього 
(198 осіб) 

К-сть % К-сть % К-сть % 

1. Високий  ≥140 7 7,4 7 6,8 14 7,1 
2. Середній  114-139 68 71,6 79 76,7 147 74,2 
3. Низький  0-113 20 21,0 17 16,5 37 18,7 

Всього: 95 100 103 100 198 100 
 

Аналіз результатів тестування показав, що більшості респондентів – 

147 осіб (74,2%) властивий середній рівень рефлексивності. Середній рівень 

свідчить про наявність у респондентів здатності усвідомлювати власні дії, 

емоції, а також – про адекватне розумінням ситуації та власного ставлення до 

неї. 

Високий рівень рефлективного мислення властивий 14 особам (7,1%) зі 

198 опитуваних осіб. Респонденти, у яких виявлено високий рівень 
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рефлексивності здатні усвідомлювати свої мотиви, цілі, психічний та 

емоційний стан у ситуації вибору стилю поведінки, на цій основі будувати 

стратегію своєї діяльності. 

37 особам (18,7%) властивий низький рівень рефлексивності. При 

низькому рівні рефлексивності повністю відсутнє розуміння та усвідомлення 

мотивів своєї поведінки. У таких респондентів низький рівень суб’єктності, 

що характеризується нездатністю формувати стратегію своєї діяльності, 

ставити та коригувати цілі, самостійно організовувати дії та оцінювати їх 

відповідність меті, та високому ступені навіюваності, що полягає в 

готовності підкорятися навіювальному зовнішньому впливу оточуючих, 

реклами, літератури, такі люди легко погоджуються виконувати вказівки, 

дослухаються до порад, навіть якщо ці поради суперечать їхнім власним 

переконанням та інтересам, легко піддаються впливу настроїв і звичок 

інших. 

Узагальнено рівні рефлексивності респондентів на констатувальному 

етапі експериментального дослідження показано на рисунку 3.4.  

 

 
Рис. 3.4. Рівні рефлексивності респондентів на констатувальному 

етапі експериментального дослідження 

 

Визначення рівнів ціннісних орієнтацій, екологічної культури, 

екологічної компетентності та здатності до рефлексії майбутніх учителів 

початкових класів уможливили визначення рівнів готовності респондентів у 
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контрольній та експериментальній групах. Для цього нами проведено 

обчислення середнього арифметичного показника готовності респондента. 

Середній арифметичний показник обчислювали як частку від ділення суми 

індивідуальних значень ознаки на їх загальне число за формулою 7. 

�̅� = ∑*
.

                                                     (7) 

Де: �̅� – середній арифметичний показник;  

∑, – загальна кількість осіб певного рівня; 

n – кількість показників. 

Наведемо приклад обчислення середнього арифметичного показника 

низького рівня для контрольної групи: 

 

�̅� =
∑,
𝑛
=
30 + 10 + 28 + 20

4
= 22 

 

Отже, у ході обчислення ми з’ясували, що 22 особи (23,2%) з 95 

респондентів контрольної групи мають низький рівень готовності. 

Узагальнено результати визначення рівнів готовності майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів на констатувальному 

етапі експериментального дослідження представлено у таблиці 3.7. 

У результаті проведення констатувального етапу експериментального 

дослідження нами з’ясовано, що особливої уваги потребують ціннісні 

орієнтації респондентів. Більшість респондентів не усвідомлюють значення 

екологічного виховання. 

Оскільки екологічна компетеність також вимагає суттєвого 

підвищення, можемо припустити, що рівень теоретичних знань пов’язаний із 

ціннісними орієнтаціями респондента.  
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Таблиця 3.7. 

Рівні готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного 
виховання учнів на констатувальному етапі експериментального 

дослідження 

№ 
п/п 

           Рівні 
 
 
 
Критерії 

Низький Середній Високий 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 
К-сть % К-

сть % К-
сть % К-

сть % К-
сть % К-

сть % 

95 100% 103 100% 95 100% 103 100% 95 100% 103 100
% 

1. Ціннісні 
орієнтації 30 31,6 43 41,7 53 55,8 49 47,6 12 12,6 11 10,7 

2. 
Еколо-
гічна 
культура 

10 10,6 13 12,6 41 43,1 45 43,7 44 46,3 45 43,7 

3. 
Екологічна 
компе-
тентність 

28 29,5 29 28,1 53 55,8 56 54,4 14 14,7 18 17,5 

4. 
Здатність 
до 
рефлексії 

20 21,0 17 16,5 68 71,6 79 76,7 7 7,4 7 6,8 

Середній 
арифметичний 

показник 
22 23,2 26 25,3 54 56,8 57 55,3 19 20 20 19,4 

 

Таким чином, вважаємо за необхідне удосконалення змісту підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів у 

процесі вивчення фахових дисциплін, вибору ефективних форм і методів 

підготовки. 

 
 
3.3. Узагальнення результатів експерименту  

 
Заключний етап експериментального дослідження передбачав 

перевірку ефективності обґрунтованих нами педагогічних умов підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів: 

екологізація фахових дисциплін; підготовка майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів засобами неформальної освіти; 

використання інтерактивних методів підготовки майбутніх учителів 
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початкових класів. З цією метою було визначено рівні готовності майбутніх 

учителів початкових класів після формувального експерименту та здійснено 

порівняння рівнів на констатувальному і заключному етапах 

експериментального дослідження. Ефективність педагогічних умов 

підтверджували за допомогою статистичної обробки результатів 

дослідження. 

Здійснення порівняння рівнів на констатувальному і заключному 

етапах експериментального дослідження здійснювалось за допомогою 

повторного використання комплексу методик. 

У процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів особливу 

увагу було приділено цінностям, які на наш погляд мають важливе значення 

для здійснення екологічного виховання учнів у своїй професійній діяльності. 

Це такі термінальні цінності як: краса природи, мистецтва (переживання 

прекрасного в природі, мистецтві); пізнання, спрямоване на можливість 

розширення свого кругозору, загального рівня культури, підвищення рівня 

освіченості та інтелектульного розвитку; розвиток, передбачає роботу над 

собою, постійне фізичне і духовне вдосконалення.  

А також – на такі інструментальні цінності як: освіченість, яка 

передбачає наявність широкого кругозору, високого рівня загальної 

культури; відповідальність (почуття обов’язку, уміння тримати своє слово); 

широта поглядів (уміння зрозуміти іншу точку зору, поважати інші смаки, 

звички, звичаї). 

Проведення формувального етапу експериментального дослідження 

забезпечило певні зміни у ранжуванні респондентами ціннісних орієнтацій. 

Кількість осіб, які обрали вищеназвані цінності значно зросла. Відповідно, 

відбулись зміни і у рівнях ціннісних орієнтацій майбутніх учителів 

початкових класів, які визначався на основі цінностей першого рівня. 

Результати співвідношення рівнів ціннісних орієнтацій майбутніх учителів 

початкових класів на констатувальному та заключному етапах представлені у 

таблиці 3.8. 
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Таблиця 3.8. 

Співвідношення рівнів ціннісних орієнтацій респондентів 
на заключному етапі експериментального дослідження 

№ 
п/п 

Рівень 
ціннісних 
орієнтацій 

КГ до 
експерименту 

ЕГ до 
експерименту 

КГ після 
експерименту 

ЕГ після 
експерименту 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

1. Високий 12 12,6 11 10,7 12 12,6 21 20,4 

2. Середній 53 55,8 49 47,6 54 56,9 70 67,9 

3. Низький 30 31,6 43 41,7 29 30,5 12 11,7 

Разом: 95 100% 103 100 95 100 103 100 
 

Так, до початку формувального експерименту, низький рівень 

ціннісних орієнтацій респондентів контрольної групи спостерігався у 30 осіб 

(31,6%), в експериментальної – у 43 осіб (41,7%). Після формувального етапу 

експериментального дослідження в контрольній групі кількість осіб з 

низьким рівнем зменшилась до 29 осіб (30,5%), тоді як в експериметальній 

групі зменьшилась до 12 осіб (11,7%). Кількість респонденів з середнім 

рівнем ціннісних орієнтацій в контрольній групі практично не змінилася, 

збільшилася всього на й особу: з 53 осіб (55,8%) до 54 осіб (56,9%) на відміну 

від експериментальної групи, де кількість респонденів з середнім рівнем 

збільшилася на 21 особу (було – 49 осіб (47,6%), стало – 70 осіб (67,9%)). 

Щодо високого рівня – то в контрольній групі змін не відбулося, а в 

екпериментальній – кількість збільшилась з 11 осіб (10,7%) до 21 особи 

(20,4%). Таким чином, в експериментальній групі бачимо позитивні зміни у 

ціннісних орієнтаціях майбутнього вчителя.  

Узагальнено динаміку змін у рівнях ціннісних орієнтацій респондентів 

на заключному етапі експериментального дослідження показано на 

рисунку 3.5.  
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Рис. 3.5. Динаміка змін у рівнях ціннісних орієнтацій респондентів 

на заключному етапі експериментального дослідження 

 

Для визначення рівня екологічної культури після формувального етапу 

експериментального дослідження респондентам було запропоновано ще раз 

відповісти на запитання тесту. 

Результати тестування респондентів представлені у таблиці 3.9. 

У результаті здійсненого дослідження екологічна освіченість, 

свідомість і діяльність зазнали змін як у контрольній так і в 

експериментальній групах, що вплинуло на загальний рівень екологічної 

культури. Так, у контрольній групі кількість респондентів з високим рівнем 

екологічної культури збільшилась, але не суттєво.  

Натомість кількість респондентів експериментальної групи з високим 

рівнем екологічної культури зазнала змін. А саме – збільшилась з 45 осіб 

(43,7%) до 54 осіб (52,4%). Зміни у кількості респондентів контрольної та 

експериментальної груп з середнім рівнем екологічної культури практично 

не відбулось. 

Вважаємо, що позитивні зміни пов’язані із зменшення низького рівня 

екологічної культури в експериментальній групі з 13 осіб (12,6%) до 5 осіб 

(4,9%) є результатом ефективної підготовки майбутнього вчителя початкових 

класів, здійсненої нами за допомогою запропонованих і впроваджених нами в 
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освітню діяльність змісту, форм і методів.  

 

Таблиця 3.9. 
Співвідношення рівнів екологічної культури респондентів 

на заключному етапі експериментального дослідження 

№ 
п/п Рівень 

КГ до 
експерименту 

ЕГ до 
експерименту 

КГ після 
експерименту 

ЕГ після 
Експерименту 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

Екологічна освіченість 

1. 
Високий 36 37,9 36 35,0 38 40,0 45 43,7 
Середній 53 55,8 57 55,3 52 54,7 55 53,4 
Низький 6 6,3 10 9,7 5 5,3 3 2,9 

Разом: 95 100% 103 100% 95 100% 103 100% 

Екологічна свідомість 

2. 
Високий 79 83,2 82 79,6 77 81,1 94 91,3 
Середній 12 12,6 16 15,6 15 15,8 9 8,7 
Низький 4 4,2 5 4,8 3 3,1 0 0 

Всього: 95 100% 103 100% 95 100% 103 100% 

Екологічна діяльність 

3. 
Високий 18 18,9 17 16,5 20 21,1 23 22,3 
Середній 57 60,0 63 61,2 58 61,0 68 66,0 
Низький 20 21,1 23 22,3 17 17,9 12 11,7 

Всього: 95 100% 103 100% 95 100% 103 100% 

Загальний рівень екологічної культури 

4. 
Високий 44 46,3 45 43,7 45 47,4 54 52,4 
Середній 41 43,1 45 43,7 42 44,2 44 42,7 
Низький 10 10,6 13 12,6 8 8,4 5 4,9 

Разом: 95 100% 103 100% 95 100% 103 100% 
 

Узагальнено динаміку змін у рівнях екологічної культури респондентів 

на заключному етапі експериментального дослідження показано на 

рисунку 3.6.  



206 
 

 
Рис. 3.6. Динаміка змін у рівнях екологічної культури респондентів 

на заключному етапі експериментального дослідження 

 

Суттєві зміни відбулись в рівні екологічної компетентності майбутніх 

учителів початкових класів (Табл. 3.10.).  

Таблиця 3.10. 

Співвідношення рівнів екологічної компетентності респондентів 
на заключному етапі експериментального дослідження 

№ 
п/п Рівень 

КГ до 
експерименту 

ЕГ до 
експерименту 

КГ після 
експерименту 

ЕГ після 
експерименту 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 
Методичні знання 

1. 
Високий 16 16,8 20 19,4 18 18,9 28 27,2 
Середній 58 61,1 64 62,1 60 63,2 71 68,9 
Низький 21 22,1 19 18,5 17 17,9 4 3,9 

Всього: 95 100% 103 100% 95 100% 103 100% 
Теоретичні знання 

2. 
Високий 11 11,6 16 15,5 17 17,9 38 36,9 
Середній 49 51,6 48 46,6 51 53,7 53 51,5 
Низький 35 36,8 39 37,9 27 28,4 12 11,6 

Всього: 95 100% 103 100% 95 100% 103 100% 
Рівень екологічної компетентності 

3. 
Високий 14 14,7 18 17,5 18 18,9 33 32,0 
Середній 53 55,8 56 54,4 55 57,9 62 60,2 
Низький 28 29,5 29 28,1 22 23,2 8 7,8 

Всього: 95 100% 103 100% 95 100% 103 100% 
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Так, на заключному етапі експериментального дослідження в 

експериментальній групі рівень екологічної компетентності змінився 

наступним чином: кількість осіб з низьким рівнем суттєво зменшилась з 

29 осіб (28,1%) до 8 осіб (7,8%); екологічну компетентність середнього рівня 

сформовано у 62 осіб (60,2%), що на 6 осіб переважає кількість за 

результатами констатувального етапу експерименту, яка становила 56 осіб 

(54,4%); високий рівень екологічної компетентності сформовано у 33 осіб 

(32,0%), що практично вдвічі більше, ніж кількість осіб з таким рівнем до 

формувального етапу експериментального дослідження, яка становила 18 

осіб (17,5%). Таким чином, значна кількість учасників експериментального 

дослідження підвищила свій рівень екологічної компетентності в результаті 

проведеного формувального етапу експерименту.  

Рівень екологічної компетентності в контрольній групі особливим 

чином не змінився. 

Узагальнено динаміку змін у рівнях екологічної компетентності 

респондентів на заключному етапі експериментального дослідження 

показано на рисунку 3.7. 

 

Рис. 3.7. Динаміка змін у рівнях екологічної компетентності 

респондентів на заключному етапі експериментального дослідження 
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У результаті екологізації фахові дисципліни (методика навчання 

освітньої галузі «Мови і літератури» Модуль 1. Методика навчання 

української мови; методика навчання освітньої галузі «Математика» і 

методика навчання образотворчого мистецтва) та розробленого нами 

спецкурсу «Організація екологічного виховання в початковій школі», під час 

якого розглядалися інтерактивні методи навчання (метод «Хмара слів», 

стратегія «Fishbone», прийоми критичного мислення, створення: лепбуків, 

скрайбінгів та QR-кодів, тощо), саморозвитку майбутніх учителів початкових 

класів відбулися суттєві зміни в рефлексивному мисленні респондентів 

(таблиця 3.11.).  

Таблиця 3.11. 

Співвідношення рівнів рефлексивності респондентів 
на заключному етапі експериментального дослідження 

 

№ 
п/п Рівень 

КГ до 
експеримент 

ЕГ до 
експеримент 

КГ після 
експеримент 

ЕГ після 
експеримент 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

1. 
Високий 
(≥140) 7 7,4 7 6,8 10 10,5 18 17,5 

2. 
Середній 
(114-139) 

68 71,6 79 76,7 70 73,7 81 78,6 

3. 
Низький 
(0-113) 20 21,0 17 16,5 15 15,8 4 3,9 

Всього: 95 100 103 100 95 100 103 100 

 

А саме, в експериментальній групі кількість осіб з низьким рівнем 

рефлексії зменшилась на 13 осіб, з 17 (16,5%) до 4 (3,9%) осіб. Кількість осіб 

з середнім рівнем рефлексії дещо збільшилась з 79 осіб (76,7%) до 81 особи 

(78,6%).  

На констатувальному етапі експериментального дослідження було 

виявлено лише 7 осіб (6,8%) зі 103 з високим рівнем рефлексивного 
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мислення. На заключному етапі експериментального дослідження високий 

рівень виявлено у 18 осіб (17,5%).  

У контрольній групі рефлексивне мислення високого рівня було 

розвинуто у 10 осіб (10,5%), що на 3 особи більше кількості, виявленої на 

констатувальному етапі експериментального дослідження.  

Середній рівень збільшився не суттєво: з 68 осіб (71,6%) до 70 осіб 

(73,7%).  

Низький – дещо зменшився. А саме, з 20 осіб (21,0%) до 15 осіб (15,8). 

Таким чином, в контрольній групі результати суттєво не змінилися. 

Узагальнено динаміку змін у рівнях рефлексивності респондентів на 

заключному етапі експериментального дослідження показано на рисунку 3.8.  

 
 Рис. 3.8. Динаміка змін у рівнях рефлексивності респондентів на 

заключному етапі експериментального дослідження 

 

Узагальнено результати визначення рівнів готовності майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів на заключному 

етапі експериментального дослідження представлено у таблиці 3.12. 

Аналіз отриманих на заключному етапі експериментального 

дослідження результатів дозволяє стверджувати, що обґрунтовані нами 
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педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів є ефективними.  

Таблиця 3.12. 

Рівні готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного 
виховання учнів на заключному етапі експериментального дослідження 

 

№ 
п/п 

      Рівні 
 
 
 

  Критерії 

Низький Середній Високий 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 

95 100 103 100 95 100 103 100 95 100 103 100 

1. Ціннісні 
орієнтації 

29 30,5 12 11,7 54 56,9 70 67,9 12 12,6 21 20,4 

2. Екологічна 
культура 

8 8,4 5 4,9 42 44,2 44 42,7 45 47,4 54 52,4 

3. Екологічна 
компетентність 

22 23,2 8 7,8 55 57,9 62 60,2 18 18,9 33 32,0 

4. Здатність до 
рефлексії 

15 15,8 4 3,9 70 73,7 81 78,6 10 10,5 18 17,5 

Середній 
арифметичний 

показник 
18 19,0 7 6,8 56 58,9 64 62,1 21 22,1 32 31,1 

 

Динаміка змін у рівнях готовності майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів до та після формувального 

експерименту представлена на рисунку 3.8. 
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Рис. 3.9. Динаміка змін у рівнях готовності майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів до та після 

формувального експерименту 

 

В експериментальній групі спостерігаємо суттєве зменшення кількості 

учасників тестування з низьким рівнем готовності: з 26 осіб (25,3%) до 7 осіб 

(6,8%). Відбулися зміни і в кількості респондентів експериментальної групи з 

середнім рівнем готовності. Вона збільшилась з 57 осіб (55,3%) до 64 осіб 

(62,1%). Значні зміни виявлено у кількості респондентів з високим рівнем 

готовності. На констатувальному етапі експериментального дослідження 

респондентів з високим рівнем готовності було 20 осіб (19,4%), на 

заключному етапі експерименту стало 32 особи (31,1%). 

З метою визначення ефективності отриманих результатів в 

експериментальній групі ми використали багатофункціональний критерій 

Фішера.  

Згідно з показниками констатувального етапу експериментального 

дослідження, кількість респондентів експериментальної групи з середнім та 

високим рівнем готовності становила 57+20=77 осіб (74,75%) зі 103 осіб 
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(100%). На заключному етапі експериментального дослідження кількість 

респондентів експериментальної групи з середнім та високим рівнем 

готовності склала 64+32=96 осіб (93,20%) зі 103 осіб (100%).  

На констатувальному етапі експериментального дослідження, кількість 

респондентів експериментальної групи з низьким рівнем готовності 

становила 26 осіб (25,3%) зі 103 осіб (100%). На заключному етапі 

експериментального дослідження кількість респондентів експериментальної 

групи з середнім та низьким рівнем готовності склала 7 осіб (6,8%) зі 103 

осіб (100%). Така динаміка у рівнях готовності майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів дала можливість 

сформулювати такі гіпотези: 

Н0: Кількість респондентів експериментальної групи з середнім та 

високим рівнями готовності на констатувальному етапі експериментального 

дослідження є меншою, ніж на заключному етапі експериментального 

дослідження. Це дозволяє вважати, що формувальний етап 

експериментального дослідження є ефективним. 

Н1: Кількість респондентів експериментальної групи з середнім та 

високим рівнями готовності на констатувальному етапі експериментального 

дослідження є такою або більшою, ніж на заключному етапі 

експериментального дослідження. Це дозволяє вважати, що формувальний 

етап експериментального дослідження є не ефективним. 

Для виконання розрахунку критерія φ* нами була побудована 

чотирьохклітинна таблиця динаміки рівня готовності респондентів 

(Таблиця 3.13).  

Звертаючись до таблиці критичних значень критерія Фішера φ*, ми 

визначаємо величини φ*, відповідні до відсоткових часток «ефекту» в кожній 

з груп. 
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Таблиця 3.13. 

Чотирьохклітинна таблиця динаміки рівнів готовності респондентів 

 

Групи 
«Ефект є» «Ефекту немає» Сума 

К-сть 
респондентів 

% 
частка 

 К-сть респондентів 
% 

частк
а 

  

Констатувальний 
етап 

57+20=77 74,7 А 26 25,3 Б 103 

Заключний 
етап 

64+32=96 93,2 В 7 6,8 Г 103 

Сума 173   33   206 

 

φ* (74,7%) = 2,087  φ* (93,2%) = 2,614 

Визначимо емпіричне значення φ*  за формулою 8: 

𝜑емп∗ =	(𝜑" − 𝜑3) 	× D
𝓃" × 𝓃3
𝓃"+𝓃3

 

(8) 

Де: 𝜑"∗	–	кут, відповідний більшій % частці; 

𝜑3∗  – кут, відповідний меншій % частці; 

n1 – кількість спостережень у вибірці 1; 

n2 – кількість спостережень у вибірці 2. 

Відповідно, 𝜑∗ =	 (2,614	 − 2,087) 	× 	;"!4×"!4
"!4B"!4

	 = 0,527 ×	;"!:!7
3!:

	=

0,527	 × 	F51,5 	= 0,527	 × 	7,176	 = 3,78  

Визначимо критичне значення 𝜑∗, що відповідає прийнятим у 

психології рівням статистичної значимості: 

𝜑кр∗ =	 G1,64	
(𝜌	 ≤ 0,05)

2,31	(𝜌 ≤ 0,01)J 

𝜑емп∗ = 3,78 

𝜑емп∗ 	(3,78) > 	𝜑кр∗ 	(2,31) 
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 𝜑емп∗  знаходиться у зоні значення. Таким чином, можемо 

стверджувати, що гіпотеза Н0, висунута нами, підтвердилась. Кількість 

респондентів експериментальної групи з середнім та високим рівнями 

готовності на констатувальному етапі експериментального дослідження є 

меншою, ніж на заключному етапі експериментального дослідження, що 

підтверджує ефективність формувального етапу експерименту. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

 

У розділі викладено програму проведення експерименту та 

схарактеризовано методики визначення сформованості показників готовності 

майбутніх учителів до екологічного виховання учнів, використані на різних 

етапах експерименту; представлено результати констатувального етапу 

експерименту та узагальнені результати дослідно-експериментальної 

перевірки ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів у процесі вивчення 

фахових дисциплін. 

Педагогічний експеримент відбувався за таким алгоритмом: розподіл 

учасників експерименту на контрольну та експериментальну групи; 

обґрунтування приналежності контрольної та експериментальної груп до 

однієї генеральної сукупності; визначення рівнів готовності майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів на 

констатувальному етапі експериментального дослідження та аналіз 

результатів вхідного діагностування; проведення етапу експериментального 

дослідження; визначення рівнів готовності майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів на заключному етапі 

експериментального дослідження, аналіз результатів вихідного 

діагностування та визначення ефективності отриманих результатів в 

експериментальній групі за допомогою багатофункціонального критерія 
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Фішера. 

Експеримент було здійснено на базі закладів вищої освіти. На різних 

етапах дослідження в експерименті брали участь 396 здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта. 

За допомогою t-критерію Ст’юдента для незалежних змінних було виявлено 

відсутність відмінності між контрольною та експериментальною групами.  

Дослідження ціннісних орієнтацій, екологічної культури, екологічної 

компетентності, здатності до рефлексії уможливили визначення рівнів 

готовності майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання 

учнів в контрольній та експериментальній групах на констатувальному етапі 

експериментального дослідження. Їх аналіз та інтерпретація дозволили 

зробити висновок щодо необхідності удосконалення змісту підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів у 

процесі вивчення фахових дисциплін. 

З метою визначення ефективності педагогічних умов підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів у 

процесі вивчення фахових дисциплін проводилися контрольні зрізи і виміри 

готовності досліджуваної якості за відібраним методиками.   

За результатами проведеного експерименту в експериментальній групі  

відбулися суттєві зміни за усіма показниками досліджуваної якості. Зокрема 

значні  зміни виявлено у кількості респондентів з високим рівнем готовності 

(з 20 осіб (19,4%) на  констатувальному етапі дослідження; їх кількість 

збільшилася до 32 осіб (31,1%) на заключному етапі експерименту). 

Для порівняння результатів виявлених рівнів готовності майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів нами 

використано багатофункціональний критерій Фішера. Порівняння відсотка 

досліджуваних з високим рівнем готовності майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів в експериментальній групі до та 

після формувального етапу експерименту дало змогу довести вірогідність 

отриманих результатів.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів педагогічного дослідження дало підстави для 

таких висновків. 

1. Проблема взаємовідносин у системі «людина – природа» знайшла 

висвітлення у природничо-наукових, соціокультурних та філософських 

працях видатних учених-мислителів з часів античності.  Вагомий внесок у 

теорію і практику екологічної освіти й виховання здійснив видатний 

український учений-педагог В. Сухомлинський. З’ясовано, що нині у 

психолого-педагогічній літературі існує два підходи до проблеми 

ієрархічного взаємозв’язку між екологічної освітою і екологічним 

вихованням. Відповідно до першого підходу має місце певне розмежування 

між цими поняттями. Його прибічники вважають, що екологічна освіта 

пов’язана з освітнім процесом і впливає на сферу раціонального мислення, 

натомість екологічне виховання звернено переважно до емоційно-чуттєвого 

світу особи і сприяє формуванню її світовідчуття. Згідно з другим підходом 

ці поняття взаємодоповнюються та взаємозалежать одне від одного, 

спрямовані на досягнення спільного результату – формування екологічно 

вихованої особистості.   

Студіювання наукової літератури показало, що проблема екологічного 

виховання молодших школярів завжди була предметом наукових зацікавлень 

дослідників. Зокрема за останні десять років нами виявлено 19 дисертаційних 

досліджень з цієї проблеми. З-поміж суголосних проблем сучасних 

досліджень виокремлено такі: педагогічні основи формування в молодших 

школярів художнього образу природи; формування у молодших школярів 

дбайливого ставлення до природи; формування мотивів природоохорної 

діяльності у молодших школярів; організаційно-педагогічні засади цієї 

діяльності; стимулювання екологічної активності молодших школярів; 

наступність в екологічному вихованні; формування екологічно доцільної 

поведінки молодших школярів; екологічної грамотності; виховання 
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молодших школярів на народних традиціях; формування ціннісного 

ставлення до рідного краю; формування екологічної культури молодших 

школярів засобами мистецтва; використання педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського для розвитку екологічної культури молодших школярів 

тощо. Кількість досліджень з проблем підготовки вчителя до екологічного 

виховання учнів значно менша.   

2. У зарубіжних країнах накопичено значний досвід екологічного 

виховання учнів та підготовки вчителів до цієї діяльності. Загалом було 

проаналізовано досягнення Великої Британії, Сполучених Штатів Америки і 

Республіки Польща. Найбільш увиразненими напрямами екологічної освіти і 

виховання у Великій Британії є реалізація принципу міждисциплінарності й 

комплексне висвітлення проблем охорони природи; концентрація 

екологічного змісту не лише у фундаментальних, а й у спеціальних 

узагальнюючих темах дисциплін та інтегрованих курсах; поєднання 

аудиторних занять з безпосереднім спілкуванням у природному середовищі; 

використання різноманітних форм позакласної роботи. У США наявна 

значна розбіжність між регіональним і федеральним рівнями системи 

екологічної освіти і виховання. Федеральний стандарт екологічної освіти у 

США відсутній. Натомість у багатьох штатах екологічному вихованню 

надається  пріоритет у системі освіти. Екологічна освіта у країні реалізується 

у двох напрямах – екологічному і природоохоронному, що тісно 

взаємопов’язані. У Республіці Польща структура екологічної освіти має дві 

складові: формальна (шкільна система – дошкілля, початкова школа, гімназії 

і професійно-технічні училища, ліцеї, технікуми, вища школа, а також 

післядипломна освіта, докторантура, відкриті університети) і неформальна 

(структури позашкільної освіти – релігійні рухи, родинне виховання, ЗМІ). 

Кожна країна має особливості в організації екологічної освіти і 

виховання учнів, проте існує певний алгоритм, сукупність дій, притаманних 

більшості країн: включення екологічного компоненту в навчальні програми 

різних дисциплін; організація заходів з охорони навколишнього середовища 
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у навчальних закладах з метою демонстрування зразків природоохоронної 

діяльності; посилення ролі неформальної екологічної освіти; співробітництво 

з місцевою громадою та різними державними і недержавними організаціями 

в цій сфері. Важливою тенденцією, властивою багатьом країнам світу, є 

розвиток екологічної культури, формування екологічного мислення, 

підвищення екологічної вихованості в учнів як загальновизнаної домінанти 

сучасної еколого-педагогічної діяльності. Аналіз зарубіжного досвіду 

екологічного виховання учнів початкових класів дозволив виявити 

конструктивні ідеї для впровадження у вітчизняній освітній практиці.  

3. Здійснений аналіз підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до екологічного виховання учнів в педагогічній теорії і практиці, а також 

аналіз зарубіжного досвіду організації екологічної освіти дозволив нам 

охарактеризувати компонентно-показникову структуру готовності майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів, яку 

розглядаємо як сукупність стійких зв’язків між компонентами, показниками, 

критеріями та рівнями визначеної якості.  

Ціннісно-культурний компонент представлений двома показниками: 

ціннісні орієнтації та екологічна культура (екологічна освіченість, екологічна 

свідомість, екологічна діяльність). Показником когнітивно-діяльнісного 

компоненту є екологічна компетентність, що формується у процесі 

підготовки майбутніх учителів початкових класів за трьома напрямами: 

теоретичним, практичним та методичним. Показником оцінно-

рефлексивного компоненту є здатність майбутнього вчителя початкових 

класів до рефлексії та самооцінки.  Рефлексія та самооцінка професійної 

діяльності сприяють досягненню мети підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів. 

Визначені критерії оцінювання (термінальні та інструментальні 

цінності; екологічна освіченість, екологічна свідомість, екологічна 

діяльність; знання методики екологічного виховання, теоретичні знання 

основ екології, практичні уміння; індивідуальна міра вираженості 



219 
 
рефлексивності) дають можливість здійснити якісний і кількісний аналіз 

готовності майбутнього вчителя початкових класів до екологічного 

виховання учнів та визначити рівні (високий, середній, низький). 

4. Обґрунтовано і розроблено модель підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів у процесі вивчення 

фахових дисциплін, що охоплює взаємопов’язані блоки: методологічно-

цільовий, процесуально-змістовий та діагностувально-результативний. У 

методологічно-цільовому блоці моделі визначено сукупність підходів 

(аксіологічний, діяльнісний, компетентнісний та міждисциплінарний) і три 

групи взаємопов’язаних принципів (фундаментальні; дидактичні і 

специфічні); окреслено мету і завдання підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до екологічного виховання учнів у процесі вивчення 

фахових дисциплін.    

Процесуально-змістовий блок репрезентує сукупність педагогічних 

умов (екологізація фахових дисциплін; реалізація потенціалу неформальної 

освіти; впровадження інтерактивних методів), які уможливлюють  

досягнення поставлених цілей. Означені умови реалізуються упродовж 

чотирьох етапів: діагностувально-аналітичного, заохочувально-

мотиваційного, змістово-технологічного та особистісно-рефлексивний.  

У діагностувально-результативному блоці охарактеризовано показники 

компонентів, критерії оцінювання та рівні готовності, що слугує 

інструментарієм для оцінювання динаміки рівнів готовності майбутнього 

вчителя початкових класів до екологічного виховання учнів.  

Результатом підготовки є готовність майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів, яку визначаємо як якість 

особистості, що виявляється у позитивному ставленні до самостійної 

пізнавальної діяльності, у здатності ставити за мету професійної діяльності 

екологічну вихованість учня, педагогічно обґрунтовано обирати способи 

досягнення цієї мети, здійснювати самоконтроль, прогнозувати шляхи й 

засоби підвищення ефективності роботи з відповідного напряму. 
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5. Визначено й обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів початкових класів школи до екологічного виховання учнів, що 

забезпечують формування ціннісно-культурного, когнітивно-діяльнісного та 

оцінно-рефлексивного компонентів готовності майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів. 

Екологізація фахових дисциплін у підготовці майбутніх учителів 

початкових класів передбачає інтеграцію певних аспектів екології  практично  

у всі навчальні дисципліни, що вивчаються упродовж усього терміну 

навчання.  Реалізація потенціалу неформальної освіти передбачала 

створення Студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого 

розвитку», а також організацію та проведення Тижнів екологічної освіти. 

Використання інноваційних форм та методів підготовки сприяло організації 

інтерактивного навчання (моделювання життєвих ситуацій, використання 

рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та 

відповідної ситуації).  

Визначені педагогічні умови є взаємопов’язаними і взаємозалежними. 

Реалізація комплексу педагогічних умов забезпечує досягнення мети і 

завдань професійної підготовки, а також узгодженість і взаємодію змісту, 

форм і методів підготовки майбутніх учителів початкових класів школи до 

екологічного виховання учнів. Аналіз результатів, отриманих у ході 

експериментального дослідження, дозволяє стверджувати, що обґрунтовані 

нами педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

екологічного виховання учнів є ефективними.  

В експериментальній групі спостерігалося суттєве зменшення кількості 

респондентів з низьким рівнем готовності серед майбутніх учителів 

початкових класів до екологічного виховання учнів: з 26 осіб (25,3%) до 7 

осіб (6,8%). Збільшилася кількість респондентів експериментальної групи з 

середнім рівнем готовності (з 57 осіб (55,3%) до 64 осіб (62,1%). Значні зміни 

виявлено у кількості респондентів з високим рівнем готовності. Після 

завершення експерименту кількість осіб з високим рівнем готовності 
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збільшилася із 20 осіб (19,4%) до 32 осіб (31,1%). 

Використання багатофункціонального критерія Фішера підтвердило 

статистичне значення виявлених у ході експериментального дослідження 

змін.  

Отримані результати свідчать, що поставлена мета досягнута, завдання 

дослідницької роботи розв’язані. Здійснене дослідження не вичерпує всіх 

аспектів проблеми екологічної підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до екологічного виховання учнів. Подальшого вивчення вимагають 

такі проблеми, як: розвиток мотивації вчителів початкової школи до 

екологічного виховання учнів; поглиблене вивчення зарубіжного досвіду 

щодо підготовки вчителя до екологічного виховання учнів; розвиток 

екологічної компетентності вчителів початкової школи у системі 

післядипломної освіти. 
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естетичного сприяння природи в 
дітей молодшого шкільного віку. 
(Автореф. дис. канд. пед. наук), 
Луганський державний педагогічний 
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ДОДАТОК Г 1 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦБКОГО здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 013 Початкова освіта 
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ДОДАТОК Г 2 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА 

ВИННИЧЕНКО здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта 
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ДОДАТОК Д 1 
ПОЛОЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 

«ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
Про студентську наукову лабораторію «Екологічна освіта для сталого 

розвитку». 
І. Загальні положення: 
1.1 Студентська наукова лабораторія є науковим підрозділом 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького. 

1.2. Студентська наукова лабораторія безпосередньо підпорядковується 
ректору, проректору з наукової роботи. 

1.3. Студентська наукова лабораторія очолюється керівником, який 
призначається на цю посаду в установленому порядку, керує наукою та 
господарською діяльністю лабораторії. 

ІІ. Обґрунтування створення лабораторії. 
В якості ідеології ХХІ століття суспільство визначило концепцію 

стійкого розвитку. Світова наука до кінця ще не визначила що це таке, а 
головне як цього стійкого розвитку досягти. 

Освіта для стійкого розвитку – це нова екологоорієнтована цінність в 
сучасному освітньому просторі. 

Ідея стійкого розвитку в освітньому контексті орієнтує школу на 
організацію освітнього процесу на осмислення перспективних напрямків 
ідеології освіти для стійкого розвитку, пов’язує екологічну, економічну, 
соціальну і культурологічну складову цього складного багатоаспектного, 
поліфункціонального феномена. 

Екологічна складова концепції базується на основних положеннях 
екологічної відповідальності і діяльності в довкіллі, орієнтує школу на 
формуванні у учнів вмінь і навичок у сприйнятті екологічного імперативу, 
правил здорового образу життя, а також вміння вести дослідницьку роботу 
по вивченню довкілля та здійснювати оптимізацію взаємовідносин з 
природою. 

Мета – активізувати дослідницьку роботу студентів в галузі екологічної 
освіти на основі інтеграцій досліджень різних факультетів (хіміко-
біологічного, природничо-географічного, економічного, соціально-
гуманітарного) Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького. 

Тема досліджень. Безперервна екологічна освіта для стійкого розвитку. 
Дослідження в галузі екологічної освіти плануються вести у таких напрямах: 

- розвиток пізнавального інтересу у дітей (дитячий садок - школа) при 
вивченні живої природи; 

- морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах; 
- екологічна освіта в контексті толерантності; 



286 
 

- формування екологічної культури, як сучасної парадигми розвитку 
соціокультурного та навчально-виховного процесу; 

- екологічна етика, як антропологічний орієнтир для людини ХХ 
століття; 

- дидактичний сервіс для здійснення освіти для сталого розвитку; 
- міжнародне співробітництво та екоправо; 
- екотуризм; 
- практичне використання екологічної етики. Права тварин; 
- народні екологічні традиції та релігіозні погляди на екоетику; 
- педтехнологія формування екоетичних понять. Технологія проведення 

акцій, тренінгів, дискусій. 
Дослідження в галузі безперервної екологічної освіти у нашому 

університеті мають актуальність і з точки зору забезпечення потреб 
навчального процесу викладання дисциплін: методика викладання екології, 
методики викладання природознавства, екоетики, педтехнології формування 
екологічної культури, організація наукової діяльності студентів. 

Але особливої актуальності набувають дослідження з точки зору 
міжнародного співробітництва університету: 

1. Договір з международним обществом Дикої Природи. 
2. Договір з Белгородським державним університетом. 
Потреби поглиблення міжнародної співпраці у вирішенні глобальних 

екологічних проблем в екоосвіті та екопросвіту вимагають підняти рівень 
Наукових досліджень, на якісно новий рівень. Болонська декларація (про 
обмін студентської молоді) надає можливість студентам активізувати свою 
наукову діяльність. 

Створення студентської наукової лабораторії має на меті скоординувати 
розрізнені індивідуальні дослідження в галузі безперервної екологічної 
освіти, які ведуться викладачами МДПУ ім. Богдана Хмельницького – 
фахівцями різних галузей науки викладачами різних факультетів. Все це 
дозволить інтегрувати їхні зусилля у роботі над найбільш перспективними, 
комплексними, грантовими темами. 

ІІІ. Головним завданням студентської наукової лабораторії: є 
активізація наукової роботи з питань екоетики, екокультури, екоправа, 
екотуризма та з педтехнологій формування екологічних компетенцій в 
системі безперервної екоосвіти (дитячий садок – школа - ВНЗ). 

Відповідно до цього плануються: 
1. організація студентських екологічних акцій по охороні природи 

рідного краю; 
2. організація екскурсій, виїздних семінарів – тренінгів на природно - 

заповідні території Запорізької області; 
3. розробка та проведення студентами екологічних заходів для 

загальноосвітніх шкіл та студентів педагогічних університетів; 
4. створення відеофільмів, відеосюжетів про біорізноманіття та 

екологічних проблем регіону, реклами природоохоронного змісту; 
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5. створення сайта: Екоосвіта для сталого розвитку; 
6. видання методичних рекомендацій з організації екоосвіти та 

екопросвіти для сталого розвитку; 
7. проведення ітогових науково-практичних конференцій по 

результатам роботи за рік. 
IV. Функції студентської наукової лабораторії: 
- забезпечення координації наукової діяльності фахівців різних 

галузей  науки в галузі безперервної екологічної освіти для сталого розвитку; 
- активізація наукової діяльності студентів (згідно з вимогами 

Болонської Декларації); 
- пропаганда наукових досягнень Мелітопольського державного 

педагогічного університету на загальнодержавному та міжнародному рівні. 
V. Співробітництво з державними науковими організаціями та 

закладами в Україні, міжнародна співпраця. 
У зв’язку з різнобічними напрямками наукових досліджень, які 

потребують додаткових консультацій, обговорень, польових експедицій, 
екскурсій, акцій – передбачається налагодити тісну співпрацю із: 

- Комітетом екології при місцевої виконавчої влади міста Мелітополя 
та Мелітопольського району. 

- Органами місцевої виконавчої влади Запорізької області. 
- Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 

МОН України. 
- Еколого-натуралістичним центром учнів та молоді м. Мелітополь. 
- Еколого-культурним центром м. Київ. 
- Центром охорони дикої природи м. Москва. 
- Науково-дослідним інститутом Біорізномаїття наземних та водних 

екосистем півдня України. 
VI. Можливі споживачі результатів досліджень. 
- Установи Міністерства освіти України (матеріали можуть бути 

використані під час підготовки навчальних та методичних посібників з 
проблем безперервної екологічної освіти, виховання і просвіти (в системі 
дитячий садок – школа – ВНЗ). 

- Органи державної влади України та органи самоврядування при 
розробці та прийнятті нормативно-правових актів з питань екологічної 
безпеки. 

- Викладачі, аспіранти, студенти при проведенні науково-методичних 
досліджень (статті, монографії, курсові, дипломні, магістерські, дисертаційні 
роботи). 

- Засоби масової інформації (телебачення, радіо, періодичні друковані 
видання). 

VII. Кадровий склад працівників студентської наукової лабораторії: 
1. Координатори, кандидат наук – 2. 
2. Старші наукові співробітники (куратори) – 2. 
3. Молодші наукові співробітники (студенти) – 12. 
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ДОДАТОК Е 1 
ТЕСТ «ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» РОЗРОБЛЕНО ТА ЗАПРОПОНОВАНО 
С. КОРЛЯКОВОЮ ТА Н. БЄЛОЦЕРКОВЕЦЬ 

 
Інструкція:  
Вступні випробування включають тести-завдання закритого типу: 

завдання множинного вибору і завдання на відновлення відповідності. 
Завдання множинного вибору – це основний вид завдань, 

застосовуваний в педагогічних тестах. Такі завдання припускають наявність 
варіативності у виборі. 

Студент, який проходить тестування, повинен вибрати серед 
запропонованих варіантів відповідей правильний варіант або варіанти – 
залежно від того, яке це завдання – передбачає вибір одного правильної 
відповіді або вибір кількох правильних відповідей.  

У запропонованому варіанті тесту до завдань з однією правильною 
відповіддю відносяться: №№ 2-7, 12-20.  

Особливістю завдань з декількома правильними відповідями є те, що 
тестуємому необхідно не тільки знайти правильні відповіді, але і визначити 
повноту своєї відповіді. Відповідно, ці завдання складніше, ніж завдання з 
однією правильною відповіддю.  

До таких завдань відносяться: №№ 1, 8, 10, 11. 
У завданнях на відповідність необхідно знайти відповідність 

(прирівняти частини, елементи, поняття) – між елементами двох списків.  
завдання на встановлення відповідності дозволяють перевірити так звані 
асоціативні знання, існуючі в кожній навчальній дисципліні. Це знання про 
взаємозв’язок визначень і фактів, авторів і їх творів, форм і змісту, сутності і 
явищ, про співвідношенні між різними предметами, властивостями, 
законами, формулами, датами. 

Завдання на відповідність складається з двох стовпців: у першому – 
питання, затвердження, факти, поняття і т. д., у другому – список тверджень, 
властивостей об’єктів, які треба поставити у відповідність з елементами 
першого стовпчика. Надлишкові відповіді є тільки в одному стовпці.  

До таких завдань відноситься № 9. 
 
ПЕРША ЧАСТИНА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (тестові 

завдання, засновані на узагальнених знаннях шкільного курсу навчання) 
спрямована на виявлення уявлень студентів про об’єкти педагогічної 
діяльності, знань: найважливіших теоретичних положень і понять, що 
відображають природу людини; його місце в системі суспільних відносин, 
форми спільної життєдіяльності; людей, функціонування основних 
соціальних інститутів; основних шляхів і способів соціально-гуманітарного 
пізнання світу; різноманіття діяльності людини; мети і функції освіти в 
сучасному світі; основних закономірностей розвитку особистості; 
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особливостей міжособистісних і міжгрупових взаємин, взаємин особистості і 
групи, а також умінь: розуміти взаємозв’язок природи, суспільства і людини, 
мати уявлення про проблемах людини в сучасному світі; виділяти суттєві 
ознаки основних соціальних фактів, явищ, процесів; встановлювати 
відповідності між істотними рисами і ознаками соціальних явищ. 
 

ПРИМІРНИЙ ТЕСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (1 частина) 
«Готовність до професійної педагогічної діяльності» 

 
1. Виберіть вірні судження про людину: 
1) Послідовність основних стадій життя людини, при якій дитинство 
змінюється зрілістю, а потім настає старість, біологічно обумовлена. 
2) Становлення людини як особистості пов’язано з придбанням соціальних 
рис і якостей. 
3) Людина успадковує моральні норми. 
4) Природна схильність людини до тих чи інших видів діяльності 
проявляється в соціальних обставин. 
Відповідь: 1, 2, 4 
2. Виберіть із запропонованого списку слово, яке необхідно вставити на 
місце пропуску. 
«Мотивом ___________ називається те, що спонукає її, заради чого вона 
здійснюється ». 
1. Потреби 
2. Діяльності 
3. Особливості 
4. Індивіда 
3. Виберіть із запропонованого списку слово, яке необхідно вставити на 
місце пропуску. 
«В ході та за допомогою діяльності зазвичай задовольняється конкретна___». 
1. Потреба 
2. Природа 
3. Індивідуальність 
4. Індивід 
4. Виберіть із запропонованого списку слово, яке необхідно вставити на 
місце пропуску. 
«_____________ потреби викликані біологічною природою людини. Це 
потреби людей у всьому, що необхідно для їх існування, розвитку і 
відтворення ». 
1. Соціальні 
2. Природні 
3. Справжні (розумні) 
4. Ідеальні (духовні) 
5. Виберіть із запропонованого списку слово, яке необхідно вставити на 
місце пропуску. 
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«____________ потреби пов’язані з тим, що людина належить до суспільства, 
займає в ньому певне місце, бере участь у трудовій діяльності та спілкуванні 
з іншими людьми ». 
1. Соціальні 
2. Природні 
3. Справжні (розумні) 
4. Ідеальні (духовні) 
6. Виберіть із запропонованого списку слово, яке необхідно вставити на 
місце пропуску. 
«______________ потреби пов’язані з пізнанням людиною навколишнього 
світу, свого місця в ньому і сенсу свого існування ». 
1. Соціальні 
2. Природні 
3. Справжні (розумні) 
4. Ідеальні (духовні) 
7. Знайдіть поняття, яке є узагальнюючим для всіх інших понять 
представленого нижче ряду. 
1. Соціальні групи 
2. Соціальна структура 
3. Соціальні установи 
4. Соціальні верстви 
5. Соціальні спільності 
8. Знайдіть у наведеному списку структурні компоненти світогляду. 
1. Світовідчуття 
2. Переконання 
3. Ідеї 
4. Світосприйняття 
5. Цінності 
6. Світогляд 
9. Установіть відповідність між формами пізнання і їх 
характеристиками: до кожної позиції першого стовпця підберіть 
відповідну позицію з другого стовпчика. При цьому в стовпці 1 елементів 
більше, ніж в стовпці 2. Вам потрібно зрозуміти, які елементи стовпця 1 
зайві. 
 

Характеристика форм пізнання Форми пізнання 
A) є необхідним елементом для умовиводи 
Б) відображення предметів в їх загальних та 
істотних ознаках 
B) чуттєвий образ предмета, що зберігається в 
свідомості без його безпосереднього впливу 
Г) виникає в результаті безпосереднього впливу 
предмета на органи чуття 

1. Уявлення 
2. Значення 
3. Судження 
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Відповідь: А-3, Б-2, В-1. 
10. Відомий режисер В. Е. Мейєрхольд сказав: «Зв’язок між мистецтвом і 
реальністю та ж, що між вином і виноградом ». Знайдіть в наведеному 
нижче списку риси мистецтва. 
1. Відтворюваність 
2. Чуттєве сприйняття 
3. Суб’єктивність 
4. Об’єктивність 
5. Образність 
6. Системність 
11. Виберіть з представленого нижче списку способи протікання 
соціальних конфліктів. 
1. Арбітраж 
2. Конфронтація 
3. Пристосування 
4. Конкуренція 
5. Компроміс 
12. Виберіть із запропонованого списку слово, яке необхідно вставити на 
місце пропуску. 
«_______________ перехід в процесі пізнання від загального знання про 
деяке класі предметів і явищ до знання приватному і одиничного » 
1. Дедукція 
2. Індукція 
3. Судження 
4. Умовивід 
13. Виберіть із запропонованого списку слово, яке необхідно вставити на 
місце пропуску. 
«_________ автоматизований спосіб виконання дії, сформований в процесі 
вправи » 
1. Інстинкт 
2. Навичка 
3. Рефлекс 
4. Невчення 
14. Виберіть із запропонованого списку слово, яке необхідно вставити на 
місце пропуску. 
«___________ властивості людини, обумовлені біологічними факторами» 
1. Задатки 
2. Лідерство 
3. Моральність 
4. Гуманність 
15. Виберіть із запропонованого списку слово, яке необхідно вставити на 
місце пропуску. 
«Сукупність психічних, фізіологічних і соціальних особливостей 
конкретного людини з точки зору його унікальності, своєрідності і 
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неповторності – це ___________» 
1. Індивід 
2. Суб’єкт діяльності 
3. Особистість 
4. Індивідуальність 
16. Виберіть із запропонованого списку слово, яке необхідно вставити на 
місце пропуску. 
 «Протиріччя, що виникає між людьми і викликане несумісністю їхніх 
поглядів, інтересів, цілей, потреб, називається __________конфліктом » 
1. внутрішньоособистісні 
2. міжособистісних 
3. міжгрупових 
4. Етнічним 
17. Виберіть із запропонованого списку слово, яке необхідно вставити на 
місце пропуску. 
«___________ – властива людині вища форма психічного відображення 
об’єктивної дійсності, опосередкована суспільно-історичної діяльністю » 
1. Праця 
2. Свідомість 
3. Рефлексія 
4. Поведінка 
18. Виберіть із запропонованого списку слово, яке необхідно вставити на 
місце 
пропуску. 
«________________ – прихована ворожість один до одного або одного боку 
по відношенню до іншого, протиборство, протиставлення, зіткнення ». 
1. Конфлікт 
2. Конфронтація 
3. Конформізм 
4. Конформность 
19. Виберіть із запропонованого списку слово, яке необхідно вставити на 
місце пропуску. 
«__________ – емоційна виразність мови, яка здатна надавати різний зміст 
одній і тій же фразі » 
1. Міміка 
2. Інтонація 
3. Тембр голосу 
4. Темп мовлення 
20. Виберіть із запропонованого списку слово, яке необхідно вставити на 
місце пропуску. 
«__________ – процес і результат засвоєння і активного відтворення 
індивідом соціального досвіду, здійснюваний у спілкуванні, діяльності та 
поведінці » 
1. Соціалізація 
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2. Научение 
3. Виховання 
4. Навчання 
5. Освіта 
 

Критерії оцінок вступного випробування 
(100-бальна система оцінювання) 
ШКАЛА ОЦІНКИ (зразок) 
«5» – від 90 до 100 балів – 18-20 правильних відповідей. 
 «4» – від 80 до 89 балів – мене 18 правильних відповідей. 
 «3» – від 60 до 79 балів – менше 16 правильних відповідей. 
 «2» – менше 60 балів – менше 12 правильних відповідей. 
 

 
Корлякова, С. & Белоцерковец, Н. (2017). Программа вступительного 

испытания (тестирование) «Готовность к профессиональной 
педагогической деятельности». URL: 
https://budfilsgpi.ru/files/docs/priemka/gotpeddey.pdf 
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ДОДАТОК Е 2 
МЕТОДИКА «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ»  

МІЛТОНА РОКИЧА (MILTON ROKEACH) 
Інструкція: Вашій увазі пропонується список із 36 цінностей (по 18 

цінностей у кожному списку). Ваше завдання полягає у тому, щоб 
проранжувати їх у порядку значення для Вас як принципів, якими Ви 
керуєтесь у житті. 

Уважно вивчіть таблицю. Виберіть ту цінність, яка має для Вас 
найбільше значення і позначте її цифрою (бал) «1». Потім виберіть другу за 
значенням цінність і позначте її цифрою (бал) «2» і так далі. Найменш 
важлива цінність залишиться останньою і буде позначена цифрами (бал) 
«18». 

Виконуйте завдання не поспішаючи, вдумливо. Кінцевий результат 
повинен відображати Вашу справжню позицію. 

 
Список А  (термінальні цінності): Бал 

1. активне і діяльне життя (повнота і емоційна насиченість життя);  
2. життєва Мудрість (зрілість суджень, здоровий глузд як результат 

життєвого досвіду); 
 

3. Здоров’я (фізичне і психічне);  
4. цікава професійна діяльність;  
5. краса природи, мистецтва (переживання прекрасного в природі, 

мист.); 
 

6. любов  (духовна і фізична близкість з коханою людиною);  
7. матеріальна забезпеченість (відсутність матеріальних складнощів);  
8. наявність хороших і вірних друзів;  
9. визнання в суспільстві (повага оточення, товаришів по роботі);  

10. пізнання (можливості розширеня своєї освіченості, кругозору, 
загального рівня культури, інтелектульного розвитку); 

 

11. продуктивне життя (максимально повне використання своїх 
можливостей, сил і здібностей); 

 

12. розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне 
вдосконалення); 

 

13. розваги (відсутність обов’язків, приємне проведення свого часу);  
14. свобода  (самостійність і незалежність в судженнях та вчинках);  
15. щасливе подружнє життя;  
16. щастя інших  (добробут, розвиток і вдосконалення інших людей, 

всього свого народу, людства в цілому); 
 

17. творчість  (можливість творчої діяльності);  
18. впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх 

протиріч і сумнівів). 
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Список Б (інструментальні цінності): Бал 
1. акуратність (охайність), вміння тримати свої речі і справи в 

порядку); 
 

2. вихованість  (гарні манери);  
3. високі запити  (високі вимоги і домагання в житті);  
4. життєрадісність  (почуття гумору);  
5. ретельність (дисциплінованість);  
6. незалежність  (здатність діяти самостійно, рішуче);  
7. нетерпимість до недоліків (в собі і інших);  
8. освіченість  (широта знань, високий рівень загальної культури);  
9. відповідальність  (почуття обов’язку, уміння тримати своє слово);  

10. раціоналізм (уміння логічно мислити, приймати помірковані, 
раціональні рішення); 

 

11. самоконтроль  (стриманість, самодисципліна);  
12. сміливість у відстоюванні своєї позиції, поглядів, думок;  
13. тверда воля (уміння настояти на своєму, не відступати перед 

труднощами); 
 

14. терпимість (до поглядів і думок інших, уміння прощати іншим їх 
помилки і образи); 

 

15. широта поглядів (уміння розуміти іншу точку зору, поважати чужі 
смаки, звички, звичаї); 

 

16. чесність  (правдивість, щирість);  
17. ефективність у справах ( працьовитість, продуктивність у роботі);  
18. чуйність  (дбайливість).  

 
Визначення рівня ціннісних орієнтацій. Аналізуються термінальні 

цінності під номерами 3, 4, 5, 10, 12, 17 та інструментальні цінності під 
номерами 1, 8, 9, 15, 17, 18.  

Якщо перелічені цінності респондент оцінював балами від 1 до 12 
включно – ми ввжали їх найбільш значущими для респондента. Такі цінності 
ми називаємо цінностями першого рівня.  

Від 13 до 36 – найменш значущі для респондента – цінності другого 
рівня. 

Далі, на основі даних про цінності першого рівня, як найбільш 
значущих для респондента – визначаємо рівень ціннісних орієнтацій.  

Високий рівень ціннісний орієнтацій присвоюється респонденту у 
якого налічується від 9 до 12 цінностей першого рівня.  

Середній рівень ціннісних орієнтацій присвоюється респонденту у 
якого налічується від 5 до 8 цінностей першого рівня.  

Низький рівень ціннісних орієнтацій присвоюється респонденту у 
якого налічується від 1 до 4 цінностей першого рівня. 
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ДОДАТОК Е 3 
ТЕСТ «ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ І УЧНІВ» 

Ваш вік (клас, курс навчання) 
Назва вузу, факультету, № школи 
Відзначте обраний варіант відповіді по 6-бальною шкалою, де: 
0-1 позначають відсутність виразності якості (0 – повна відсутність, 1 – 
слабка ступінь вираженості); 
2-3 позначають середню ступінь вираженості (2 – нижче середнього, 3 – 
середнє значення); 
4-5 позначають високу ступінь вираженості (4 – висока, 5 – стійко висока). 
 
I. Екологічна освіченість 
 

№ Запитання 0 1 2 3 4 5 

1 Як Ви оцінюєте власні екологічні знання?       
2 Наскільки необхідно для Вас поглиблення і 

розширення своїх екологічних знань? 
      

3 Якою мірою розвиток особистості залежить від 
перспектив взаємодії між суспільством і 
природою? 

      

4 Якою мірою при виконанні навчально-
дослідницької роботи (рефератів, проектів, 
курсових робіт) Ви розкриваєте екологічну 
значимість даної проблеми? 

      

5 Чи вважаєте Ви, що погіршення стану 
навколишнього середовища впливає на Ваше 
здоров’я? 

      

6 Чи вважаєте Ви, що погіршення стану 
навколишнього середовища негативно впливає на 
Ваше здоров’я? 

      

7 Як часто Ви використовуєте екологічні знання і 
вміння в повсякденному життя (чи збираєте 
гриби та лікарські трави вздовж доріг, чи не 
спалюєте пластиковий посуд, тощо)? 

      

8 Як часто Ви читаєте статті в періодичній пресі 
або наукових виданнях, присвячені обговоренню 
екологічних проблем? 

      

 
II. Екологічна свідомість 
 

№ Запитання 0 1 2 3 4 5 

1.  Наскільки Вам властиве почуття відповідальності 
за збереження навколишнього природи? 

      

2.  Наскільки неприпустимо для Вас брати участь в 
пікніку на території особливо охоронюваних 
природних зон, в тому числі заповідника? 

      



297 
 
3.  Наскільки значущою вважаєте Ви екологічну 

підготовку фахівця XXI століття? 
      

4.  Наскільки поширюєте Ви розуміння  дбайливого 
та гуманного ставлення людини до природи? 

      

5.  Як часто в колі друзів Ви обговорюєте проблеми, 
пов’язані з погіршенням екологічної ситуації? 

      

6.  Наскільки важливим, на Вашу думку, є розвиток 
громадського екологічного руху в навчальному 
закладі? 

      

7.  Наскільки значущім для Вас є отримувати 
позитивний емоційний настрій від спілкування з 
природою? 

      

 

III. Екологічна діяльність 
 

№ Запитання 0 1 2 3 4 5 

1 Як часто Ви берете участь в екологічних рейдах, 
екологічних суботниках? 

      

2 Наскільки за останні 2-3 роки у Вас зросло 
бажання брати участь в екологічній діяльності? 

      

3 Наскільки Ваша участь в екологічній діяльності 
визначено тим, що кожна людина повинна 
піклуватися про стан навколишнього 
середовища? 

      

4 Якщо Ви станете свідком порушення екологічних 
норм чи екологічної катастрофи, в якій мірі Ваша 
позиція буде активною і принципової (підпис в 
колективному зверненні, участь в марші 
протесту)? 

      

5 Як часто Ви перешкоджаєте неекологічній 
поведінці оточуючих, а також Ваших друзів 
(збору рідкісних рослин, первоцвітів навесні, 
організації несанкціонованих звалищ і т.д.)? 

      

6 Як часто особисто Ви є ініціатором екологічних 
заходів? 

      

 
Обробка результатів тесту 
На основі загальної суми набраних балів можна визначити рівень 

розвитку екологічної культури особистості. Відповідно до ключа для 
обробки результатів тестування окрім визначення рівня загальної екологічної 
культури, як інтегральної величини, було передбачено виділення трьох 
основних рівнів екологічної освіченості, екологічної свідомості та 
екологічної діяльності – низького, середнього і високого. 

I. Екологічна освіченість 
Низький рівень (А) – 0-13 балів, характеризується недостатньою 

розвиненістю екологічних інтересів, наявністю фрагментарних екологічних 
уявлень і знань, які не реалізуються в повсякденному житті і творчій роботі. 
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Середній рівень (Б) – 14-24 бали, означає наявність інтересів, уявлень в 
області екології, розуміння важливості співпраці між суспільством і 
природою. 

Високий рівень (В) – 25-35 балів, передбачає єдність системи 
екологічних інтересів, уявлень і їх реалізації в науково-дослідної роботи і 
повсякденному житті, практікооріентірованность знань. 

II. Екологічна свідомість 
Низький рівень (А) – 0-13 балів, означає несформованість екологічно 

значущих ціннісних орієнтацій, недостатню переконаність в необхідності 
дбайливого ставлення до природи, відсутність установки на взаємовигідне 
співробітництво природи і суспільства, що базується на принципах 
гуманізму. 

Середній рівень (Б) – 14-24 бали, передбачає наявність переконань, 
адекватних екологічних знань, взаємозумовленість екологічних ціннісних 
орієнтацій і установок, які, однак, не завжди реалізуються у вчинках. 

Високий рівень (В) – 25-35 балів, характеризується сформованістю 
системи переконань, ціннісних орієнтацій і установок, які спонукають 
опановувати новими екологічними знаннями і реалізовувати їх в діяльності, 
заснованої на гуманному ставленні людини до природи. 

III. Екологічна діяльність 
Низький рівень (А) – 0-11 балів, означає пасивність особистості і 

неучасть у заходах, присвячених екологічним проблемам, а можливість 
участі пов’язана з адміністративним залученням. 

Середній рівень (Б) – 12-20 балів, характеризується досить активною 
участю в екологічних заходах, заснованому на принциповій і активної 
позиції особистості у відповідності з екологічними переконаннями, 
цінностями, установками. 

Високий рівень (В) – 21-30 балів, передбачає високу активність 
особистості не тільки в участі, але і в розробці та проведенні екологічних 
заходів при сформованості мотиваційно-цільового компонента в структурі 
особистості. 

Комбінації рівнів екологічної освіченості, екологічної свідомості та 
екологічної діяльності дають, відповідно, низький, середній або високий 
рівні екологічної культури учнів. 

 
Асафова, Е.В. (2002) Воспитание и диагностика развития экологической 
культуры студентов. Разработка модели системы воспитания в высшем 

учебном заведении (на опыте Казанского Государственного Университета). 
Отчёт о научно-исследовательской работе. Казань, КФУ. URL: 

http://old.kpfu.ru/infres/nikolaev/2002/gl2_3_3.htm –12.12.19.
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ДОДАТОКА Е 4 
АВТОРСЬКИЙ ТЕСТ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ» 
 
Частина 1. Виявлення знань з методики екологічного виховання учнів 
початкових класів. 
 
Анкета щодо виявлення змістовного компоненту 
Методичні знання 
 
1. Екологічновихована особистість характеризується (виберіть зайве): 
- сформованим екологічним свідомістю; 
- екологічно орієнтованими поведінкою та діяльністю в природному 
середовищі; 
- гуманним, екологічно правильним ставленням до неї; 
- окреме людське Я. 
2. Результат екологічного виховання 
- дитина володіє елементарними уявленнями з області живої природи, 
природознавства; 
- дитина має установкою позитивного ставлення до світу, вміє підкорятися 
різними правилами і соціальним нормам; 
- дитина проявляє допитливість, володіє початковими знаннями про себе, про 
природному і соціальному світі, в якому він живе; 
- всі відповіді вірні. 
3. При характеристиці екологічної культури особистості виділяють 
такі елементи: 
- сприйняття; 
- мислення; 
- відчуття; 
- знання; 
- ставлення; 
- всі відповіді вірні. 
4. Система знань про природу для учнів початкових класів повинна 
включати: (виберіть неправильну відповідь) 
- система знань про здоров’я; 
- систему знань про неживу природу; 
- систему знань про живому організмі; 
- систему елементарних знань про людину; 
- систему знань про значення природи; 
- систему елементарних знань про взаємодію людини і природи; 
5. Робота по формуванню екологічного ставлення дітей до природи 
будується в декількох напрямках: 
- розвиток емоційного потягу і інтересу до природи; 
- формування потреб, мотивів, установок особистості, ціннісних орієнтації; 
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- формування особистісно значимих цілей екологічної діяльності4 
- формування позитивного ставлення до себе; 
6. Об’єкти, до яких необхідно формувати ціннісне ставлення: 
- людина; 
- його життя; 
- здоров’я; 
- природа; 
- всі відповіді вірні. 
7. Технології формування екологічно правильного ставлення до природи 
(виберіть неправильну відповідь) 
- контакт з людьми; 
- метод екологічної ідентифікації; 
- ігровий екологічний тренінг; 
- метод екологічної емпатії; 
- діалог з природою; 
- екологічні вправи. 
8. Види екологічно орієнтованої діяльності дітей: 
- ігрова; 
- практична; 
- ціннісно-орієнтаційна; 
- пізнавальна; 
- всі відповіді вірні. 
9. Форми організації роботи з екологічної освіти в початковій школі: 
- ігри; 
- перегляд та обговорення мультфільмів, відеофільмів, телепередач; 
- створення педагогічних ситуацій; 
- проектна діяльність; 
- оформлення виставок; 
- вікторини, твір загадок; 
- інсценізація та драматизація; 
- всі відповіді вірні 
10. Мета екологічної освіти в ЗОШ 
- формування екологічно вихованої особистості 
- розвиток естетичних почуттів 
- прилучення дітей до соціокультурним нормам 
 
Частина 2. Виявлення теоретичних знань з екології. 
 
1. Своєрідність та природу харчового матеріалу, що є джерелом енергії 
для тварин називають: 
а) харчовий режим       
б) харчова обмеженість 
в) харчова спеціалізація 
2. Синички належать до: 
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а) перелітних птахів;        
б) мігруючих птахів; 
в) осілих птахів. 
3. Вкажіть види для яких характерно формування еквіпотенціальних 
зграй: 
а) ссавці, риби        
б) риби, комахи, мілкі птахи 
в) великі птахи, малі птахи 
4. Яку із зазначених форм роботи з екологічного виховання проводять 
щодня? 
а) спостереження;       
б) дидактичні ігри; 
в) заняття. 
5. Який перший етап ознайомлення учнів початкових класів з природою? 
а) показ об’єкта природи;      
б) спостереження за об'єктом природи 
в) праця по догляду за ними. 
6. Яка із перелічених форм роботи найбільш підходить для ознайомлення 
учнів початкових класів з найближчим оточенням? 
а) цільові прогулянки;       
б) спостереження в природі; 
в) екскурсії. 
7. У якій із зазначених форм найбільший обсяг програмових завдань? 
а) у спостереженні;       
б) у цільовій прогулянці; 
в) в екскурсії. 
8. Що ширше за змістом? 
а) екологічна освіта;       
б) екологічне виховання; 
в) екологічна культура. 
9. Чи відносяться дидактичні ігри природничого змісту до ігор за 
правилами? 
а) так;        б) ні. 
10. З якою метою проводяться спостереження у природі? 
а) розвиток довільної уваги;     
б) розвиток пізнавальної активності; 
в) розвиток умінь і навичок. 
11. Яка кінцева мета екологічного виховання дітей? 
а) формування екологічної культури; 
б) виховання любові до природи; 
в) формування правил культури поведінки в природі. 
12. Коли доцільно проводити екскурсію в природу? 
а) на початку або наприкінці вивчення теми; 
б) у процесі вивчення теми. 
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13. Які з наведених назв є правильними: 
а) біоценоз нори        
б) біоценоз дерева 
в) біоценоз соснового лісу, біоценоз озера 
14. З якого віку необхідно розпочинати виховання любові і бережного 
ставлення до всього живого? 
а) з народження;        
б) з 2-го року життя; 
в) з 3-го року життя. 
15. Що називають «життєвою формою»: 
а) морфобіологічний тип пристосування тварин чи рослин до окремих 
факторів середовища 
б) морфобіологічний тип пристосування рослин чи тварин до основних 
факторів середовища та способів життя 
в) фізіологічний тип пристосування тварин чи рослин до основних факторів 
середовища та способів життя 
16. Організми температура тіла яких мало залежить від ходу зовнішніх 
температур: 
а) евритермні        
б) пойкілотермні 
в) гомойотермні, гереротермні 
17. З якого віку треба знайомити дітей з тим, як тварини турбують ся 
про своє потомство? 
а) з дошкільного віку;       
б) зі молодшешкільного віку; 
в) з народження. 
18. З якого віку дітей знайомлять з «Червоною книгою»? 
а) з народження;        
б) з дошкільного віку; 
в) з молодшешкільного віку. 
 

Перша частина тесту оцінюється наступним чином: 0-5 балів – 
низький рівень (НР1); 6-8 балів – середній рівень (СР1); 9-10 балів – високий 
рівень (ВР1).  

 
Друга частина тесту оцінюється наступним чином: 0-9 балів – низький 

рівень (НР2); 10-15 балів – середній рівень (СР2); 16-18 балів – високий рівень 
(ВР2). Загальний рівень знань з екологічного виховання визначали за 
допомогою середнього арифметичного. 
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ДОДАТОК Е 5 
МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МІРИ 

ВИРАЖЕНОСТІ РЕФЛЕКСИВНОСТІ А. КАРПОВА 
 

Інструкція: Вам пропонується дати відповіді на подані нижче 
твердження опитувальника. У бланку відповіді навпроти запитання 
проставте, будь ласка, цифру, яка відповідає варіанту Вашої відповіді: 

1 – абсолютно невірно; 2 – невірно; 3 − можливо, що невірно; 4 – не 
знаю; 5 – можливо, що вірно; 6 – вірно; 7 – цілком вірно. 

 
Опитувальник: 
1. Прочитавши гарну книгу, я завжди потім довго думаю про неї; 

хочеться її з ким-небудь обговорити. 
2. Коли мене раптом про щось несподівано запитують, я можу 

відповісти перше, що спало на думку. 
3. Перш, ніж здійснити телефонний дзвінок у справі, я зазвичай 

подумки планую розмову. 
4. Зробивши якусь помилку, я довго потім не можу позбавитися думок 

про неї. 
5. Коли я розмірковую над чимось або веду бесіду з іншою людиною, 

мені буває цікаво раптом згадати, що стало початком ланцюжка думок. 
6. Починаючи виконувати складне завдання, я намагаюсь не думати 

про труднощі, які на мене очікують. 
7. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі 

мають другорядне значення. 
8. Буває так, що я не можу зрозуміти, чому хто-небудь мною 

незадоволений. 
9. Я часто ставлю себе на місце іншого. 
10. Для мене важливо в деталях уявити собі хід роботи, яку я маю 

виконати. 
11. Мені було б важко написати серйозного листа, якби я заздалегідь не 

склав план. 
12. Я надаю перевагу діям, а не роздумам над причинами своїх невдач. 
13. Я досить легко приймаю рішення стосовно придбання коштовної 

речі. 
14. Як правило, щось задумавши, я обмірковую свої ідеї, уточнюючи 

деталі, розглядаючи всі варіанти. 
15. Я турбуюсь про своє майбутнє. 
16. Думаю, що в більшості ситуацій потрібно діяти швидко, керуючись 

першою ідеєю, що спала на думку. 
17. Інколи я приймаю необдумані рішення. 
18. Закінчивши розмову, я інколи продовжую її подумки, наводячи все 

нові й нові аргументи. 
19. Якщо відбувається конфлікт, то, розмірковуючи над тим, хто в 
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ньому винен, я починаю з себе. 

20. Перш, ніж прийняти рішення, я завжди все ретельно обмірковую і 
зважую. 

21. У мене бувають конфлікти від того, що я інколи не можу 
передбачити, якої поведінки очікують оточуючі. 

22. Інколи, обдумуючи розмову з іншою людиною, я ніби подумки веду 
з нею діалог. 

23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки і почуття 
викликають у інших людей мої слова і вчинки. 

24. Перш, ніж зробити зауваження комусь іншому, я обов’язково 
подумаю, якими словами це краще зробити, щоб його не образити. 

25. Розв’язуючи складну проблему, я думаю над нею навіть тоді, коли 
займаюсь чимось іншим. 

26. Якщо я з кимось вступаю в конфлікт, то в більшості випадків не 
вважаю себе винним. 

27.Я рідко шкодую про сказане. 
 
Визначення рівня рефлексивності. З наданих тверджень 15 є 

прямими (номери тверджень: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25). 
Інші 12 – обернені твердження. Для отримання підсумкового балу додаються 
в прямих твердженнях цифри, які відповідають наданим респондентами 
відповідям, а в обернених – значення, замінені на ті, що будуть отримані 
внаслідок інверсії шкали відповідей, тобто 1=7, 2=6, 3=5, 4=4, 5=3, 6=2, 7=1. 
Суму отриманих балів переводять у стени таким чином: 

 
Стени 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тестові 
бали 

0-
80 

81-
100 

101-
107 

108-
113 

114-
122 

123-
130 

131-
139 

140-
147 

148-
156 

157-
171 

172 і 
вище 

 
Результати опитування, які дорівнюють або перевищують 7 стенів, 

свідчать про високий рівень рефлексивності. 
Результати в межах від 4 до 6 стенів є показниками достатнього рівня 

рефлексивності. 
Показники менші, ніж 4 стени, є свідченням базового рівня 

рефлексивності. 
 

 
Карпов, А. (2002). Рефлексивность как психическое свойство и 

методика ее диагностики. Психологический журнал, 24 (5), с. 45-57. 
 

 
 


