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Хміль Юлія 
 

ЗМІСТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

Під екологічною освітою нині розуміється безперервний процес 
навчання, виховання і розвитку, спрямований на формування загальної 
екологічної культури, екологічної відповідальності за долю своєї країни і 
близьких людей, планети і всього Всесвіту. 

Велике значення екологічної освіти учнів нині надається сучасними 
психологами, дидактами, методистами (Н. Верзилін, Н. Виноградова, 
Л. Виготський, П. Гальперіним, Н. Бібік, О. Біда, С. Дерябо, В. Джигирей, 
З. Запоржан, В. Маршицька, Є. Павлютенко, В. Ясвін та ін.). У своїх 
працях учені говорять про необхідність «повернутися до природи» і 
зазначають, що проблема формування нового типу екологічної свідомості, 
по суті, вимагає створення нової парадигми екологічної освіти. 

Стратегічна мета екологічної освіти у початковій школі передбачає 
планований результат – модель випускника початкової школи. Для її 
реалізації потрібно вирішення наступних завдань: 

– формування знань про екосистемну організацію природи Землі в 
межах проживання людини, системи інтелектуальних і 
практичних умінь із вивчення, оцінки та поліпшення стану 
місцевості та здоров’я населення; 
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– виховання потреб (мотивів, спонукань), спрямованих на 
реалізацію здорового способу життя і поліпшення стану 
навколишнього середовища; 

– розвиток інтелектуальної сфери – здатності до аналізу 
екологічних ситуацій; 

– розвиток емоційної сфери; естетичного сприйняття й оцінки 
стану навколишнього середовища; 

– розвиток вольової сфери – впевненості в можливості вирішити 
екологічні проблеми; 

– прагнення поширювати екологічні знання і брати участь у 
практичних справах із захисту навколишнього середовища (за 
Л. Симоновою [7]). 

Ці цільові установки знайшли певне відображення у змісті 
екологічної освіти в початковій школі. У процесі вивчення 
природознавства в початковій школі учнями необхідно отримати певну 
суму знань. У них повинні бути сформовані початкові вміння і навички. 
Згідно з новим освітнім стандартом для початкової школи, природничі 
дисципліни – біологія, фізика, хімія, географія, астрономія і екологія – 
утворюють природничу освітню галузь, куди включені початкові уявлення 
і поняття з кожної галузі знань. В освітньому стандарті визначена та сума 
знань, якими повинні оволодіти учні після закінчення вивчення 
початкового пропедевтичного курсу природознавства. 

Питання формування екологічних знань найдокладніше розгля-
дається в роботах, присвячених становленню відповідального ставлення 
молодших школярів до природи [1; 3; 4; 5; 6; 7 та ін.]. Так, Л. Салеєва 
підкреслює особливе значення емоційно-чуттєвого пізнання природи у 
формуванні дбайливого до неї ставлення і виокремлює кілька груп знань, 
що є найзначущими в екологічній освіті учнів: 

– знання про конкретні об’єкти природи; 
– знання про єдність природи; 
– знання про взаємозв’язок природних об’єктів і явищ; 
– знання про взаємозв’язки людини і природи [6, с. 13]. 
Таке поєднання розкриває взаємну важливість знань і почуттів, як 

обов’язкових компонентів сформованого у дітей ставлення до природи. 
Відповідно до цього змістову сутність екологічної освіти молодших 

школярів складають природні системи різного рівня. 
В основу вивчення виокремлених для початкової школи природних 

систем (екосистем) різного рівня належить наукове поняття про живий 
організм і його зв’язки з навколишнім середовищем, що розглядаються 
переважно на прикладах зв’язків рослин як живих організмів до умов 
навколишнього середовища. Системна характеристика об’єктів вивчення 
дозволяє розкрити особливості живого організму як відкритої системи, 
постійно взаємодіє з навколишнім середовищем і залежить від її стану. Ці 
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системи у змісті екологічної освіти в початковій школі, визначає 
Л. Симонова: (організм – середовище, природні співтовариства – 
середовище; людина – довкілля), можна об’єднати в такі взаємопов’язані 
блоки: 

– біосфера – глобальна екосистема; 
– елементарні екосистеми; 
– людина і людство в екосистемах Землі [7, с. 16]. 
Разом з тим, сучасна теорія і практика екологічної освіти і виховання 

виходить із системи загальних педагогічних принципів навчання і 
виховання дитини (доступності, наочності, систематичності тощо), а також 
із сукупності специфічних аспектів процесу формування в особистості 
відповідального ставлення до природи (наприклад, міждисциплінарності, 
єдності свідомості, переживання і дії, прогностичності, комплемен-
тарності, взаємозв’язку глобального, регіонального і локального рівнів 
розгляду екологічних проблем тощо). 

Отже, зміст екологічної освіти у початковій школі є сукупністю 
міжпредметних екологічних ідей, наукових і морально-екологічних понять, 
інтелектуальних і практичних умінь та навичок, досвіду творчої 
природоохоронної діяльності, що підлягають засвоєнню учнями в процесі 
формування у них відповідального ставлення до природи. 
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