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Вступ 

Проблема взаємовідносин у системі “людина – природа” набула статусу 

глобальної та актуалізувала необхідність посилення екологічної складової системи 

освіти. Особлива роль у реалізації завдань екологічної освіти і виховання 

належить учителеві. Саме вчитель є тією особою, яка формує погляди, 

переконання інших людей, подає приклад високого гуманізму, благородства, 

порядності. Вчитель впливає на формування у підростаючого покоління 

екологічно доцільних соціальних установок. Відтак, виховання у майбутніх 

педагогів екологічних цінностей, екологічного стилю мислення, підвищення рівня 

їх екологічного світогляду шляхом формування активно-діяльнісної позиції – є 

одним із важливих напрямків розвитку вищої освіти України.  

Формування високого рівня екологічної культури майбутнього вчителя має 

забезпечити система професійно-педагогічної підготовки у ВНЗ, в основу якої 

покладено модель формування світоглядно-екологічних цінностей, що сприяє 

трансформації набутих природоохоронних знань в особистісні переконання та 

орієнтири професійної діяльності. Сучасний учитель має усвідомити 

необхідність зречення від загальної тенденції антропоцентризму, наблизившись 

у своїх поглядах і переконаннях до еко-етичного ідеалу.  

 

 



1. Світоглядно-екологічні цінності у контексті філософських концепцій 

Актуальність екологічної кризи зумовлює необхідність її філософського 

переосмислення та докорінної зміни пріоритетів у ставленні людини до 

природи. Соціально-філософські аспекти розвитку екологічної освіти і 

виховання знайшли своє відображення у працях В.Андрущенка, В.Борейка, 

В.Бровдій, С.Васюти, В.Вернадського, Е.Гірусова, М.Кисельова, В.Крисаченка, 

В.Липицького, В.Лося, Г.Платонова, О.Салтовського, Г.Хефлінга, І.Фролова та 

інших відомих вітчизняних та зарубіжних учених.  

Загальною тенденцією, яка характерна для праць цих авторів, є те, що у 

зв’язку із усезростаючою екологічною кризою набуває актуальності пошук 

нових засад існування людства, яке має відмовитись від технократичних ілюзій 

і перейти на якісно інший рівень взаємодії з природою. Тобто, сучасна людина 

має відмовитись від панування, підкорення, бездушної експлуатації. Відтак, 

основним мотивом її життя і діяльності має стати бажання усвідомити 

незаперечну цінність природи та будувати свою діяльність екологічно доцільно. 

Аналіз наукового фонду підкреслює актуальність проблеми формування 

екологічного світогляду майбутніх учителів. Так, у дослідженнях Г.Білявського, 

І.Костицької, Н.Лисенко, Л.Лук’янової, Т.Нінової, Г.Пустовіта, Г.Тарасенко, 

С.Шмалєй розглядаються актуальні питання екологічної освіти, вказується на 

необхідності посилення ролі екологічної домінанти у навчально-виховному процесі 

загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів. Проте, незважаючи на 

виокремлені вище наукові доробки, проблему формування світоглядно-

екологічних цінностей майбутніх учителів на сьогодні досліджено недостатньо. 

Особливої уваги потребує вдосконалення теоретико-методологічних, 

організаційних та методичних аспектів формування світоглядно-екологічних 

цінностей майбутніх учителів з урахуванням сучасних освітніх вимог. 

У контексті вирішення проблеми пошуку ефективних екологічно-доцільних 

шляхів взаємодії людини з навколишнім середовищем, ґенези становлення 

екологічного світогляду як наукового феномена, нами було виокремлено три 

концепції, які репрезентують його еволюцію залежно від соціально-економічних 



умов, рівня розвитку науки, поглядів на взаємодію людини й природи. Перша з них 

розкриває та характеризує сутність такої взаємодії як пряму залежність людини від 

природи на основі незаперечного визнання її могутності. Світогляд відображався в 

міфах і виступав первинною світоглядною формою тогочасного суспільства. 

Світоглядні уявлення тогочасної людини дозволяли реалізовувати гармонійно-

орієнтовану модель поведінки, не вступати у протиріччя зі сформованими 

політеїстичними уявленнями про довкілля і місце у ньому людини. Світоглядно-

екологічні цінності підпорядковувалися уявленням тогочасної людини про кровно-

родинні зв’язки природних сил та явищ, безсилим становищем людини у подоланні 

наслідків природних процесів, пасивно-пристосовницькою поведінкою [9, с. 26].   

Друга концепція розкриває прагматичний тип діяльності людини у довкіллі 

та характеризується науково-пізнавальним ставленням, зародженням світогляду 

підкорення, господарювання. Для цієї концепції на початковому етапі 

характерним є значний вплив релігії, як методологічної основи у взаємодії 

людини і природи. Пізніше, з розвитком капіталізму, пріоритетною стає ідея 

розвитку науки як рушійного чинника у досягненні “перемоги над природою”. 

Саме ця ідея, склавши методологічну основу антропоцентричного шляху 

розвитку цивілізації, залишилась провідною до середини XX століття. Поява 

праць В.Вернадського докорінно трансформує світоглядні уявлення про 

антропоцентричний шлях розвитку суспільства та актуалізує необхідність 

взаємопов’язаного розвитку цивілізації і природи, що в результаті мало 

забезпечити ефективне функціонування ноосфери як сфери розуму, коли за 

обмежених природних багатств планети для забезпечення поступального 

розвитку людство має будувати свою діяльність на науково обґрунтованих 

принципах обмежено-раціонального споживання природних ресурсів [9, с. 33]. 

Третя концепція взаємодії людини з навколишнім, ґрунтуючись на 

поєднанні природного і соціогуманітарного знання про довкілля, дозволяє 

створити найбільш універсальну модель соціоприродного середовища, у межах 

якого еволюційні процеси розвитку цивілізації і природи тісно взаємопов’язані 

між собою. Ідея коеволюції створює умови і є методологічною основою 



формування екологічного світогляду людини (М.М.Мойсеєв, С.М.Родін, 

Р.Флейвел та ін.) [9, с. 49]. 

Історичне висвітлення ґенези формування світоглядно-екологічних 

цінностей засвідчило існування двох діаметрально-протилежних точок зору на 

взаємодію людини й природи: антропоцентричної та природовідповідної. Ми 

можемо констатувати, що тільки екологічний світогляд екоцентричного типу 

здатен дати відповіді на складні питання взаємодії людини й природи та шляхи 

розв’язання екологічних проблем. 

Прогресивна зміна світоглядних підходів до проблеми взаємодії людини й 

природи в історичному минулому створила якісно нове підґрунтя для формування 

екологічного світогляду, екологічних цінностей. Надмірне використання 

природних ресурсів та інші негативні процеси, які мають глобальні наслідки, та 

необхідність їх подолання, розуміння педагогами закономірної залежності між 

рівнем соціально-економічного розвитку суспільства, екологічною ситуацією, 

світоглядними позиціями та станом виховання й освіти спричиняють нагальну 

потребу у формуванні світоглядно-екологічних цінностей майбутніх учителів. 

 

2. Світоглядний підхід як один із наукових підходів екологічної 

проблематики 

Одвічною філософською проблемою є питання світогляду людини як 

складного духовного явища. Світогляд – система поглядів на об’єктивний світ і 

місце в ньому людини, на ставлення людини до навколишньої дійсності і самої 

себе, а також обумовлені цими поглядами основні життєві позиції людей, їх 

переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльності, ціннісні орієнтації. 

Будучи відображенням світу і ціннісним ставленням до нього, світогляд 

відіграє і певну регулятивно-творчу роль, виступаючи як методологія побудови 

загальної наукової картини світу [5, с. 806].  

Світогляд – сукупність переконань, оцінок, поглядів та принципів, які 

визначають найзагальніше бачення та розуміння світу. Світогляд властивий 

кожній людині, незалежно від того, чи є він раціонально усвідомленим. 



Світогляд є інтегрованою системою, сплавом цінностей, переконань, знань, 

бажань, поглядів, принципів, життєвих орієнтирів. Світогляд становить ядро 

особистості, формує основу її життєвої програми дій.  

Так, Г.Кремечек світогляд визначає як властивий свідомості людини спосіб 

сприйняття навколишнього, інструмент вирішення проблем [7]. Світогляд є 

формою загального людського самовизначення, специфічним комплексом 

орієнтацій людини в навколишньому середовищі, до якого входить і його 

екологічний компонент.  

В умовах екологічної кризи, проблема формування екологічного 

світогляду, набуває статусу стратегічної. У сучасних наукових розвідках 

акцентується увага на домінантній ролі екологічного світогляду як системи 

взаємопов’язаних компонентів: узагальненої сукупності екологічних поглядів, 

знань, цінностей, духовності, переконань, практичних настанов, що визначають 

розуміння особистістю цілісності та єдності природного й соціального буття, 

місця в ньому людини разом із життєвими природовідповідними позиціями, 

програмами та іншими складниками поведінки, які в комплексі формують у неї 

екологічно орієнтовану життєву позицію, спонукають її до активної 

природоохоронної роботи [7].  

Екологічний світогляд – це не лише зміст, а й спосіб усвідомлення дійсності, 

принцип життя, що визначає характер діяльності. Екологічний світогляд має 

величезний практичний і життєвий смисл. Він впливає на норми поведінки, на 

ставлення людини до дійсності. Це своєрідна духовна призма, через яку 

сприймається і переживається усе навколишнє [7]. 

Проблема формування екологічного світогляду особистості є надзвичайно 

актуальною. Результати досліджень А.Захлєбного, І.Зверєва, О.Костенко, 

Л.Лук’янової, Г.Пустовіта, Г.Тарасенко та ін. доводять необхідність формування 

екологічного світогляду в сучасних складних умовах існування. Думки вчених 

зосереджуються на тому, що екологічна освіта і виховання є основою 

формування екологічного світогляду, подолання глибоких кризових явищ. Однак, 

науковці акцентують увагу на тому, що сучасна система екологічної освіти і 



виховання в Україні потребує оновлення та вибору нової концепції, в основу якої 

буде покладено ціннісну складову [8;9;10;12]. 

В сучасних науково-педагогічних дослідженнях (Л.Білик, Н.Грейда, 

В.Ільченко, С.Лебедь, Н.Лисенко, Л.Лук’янова, Г.Тарасенко та ін.) проблема 

формування світоглядно-екологічних цінностей знаходить особливе місце. Так, 

науковцями доведена необхідність виділення світоглядного підходу як одного 

із наукових підходів екологічної проблематики. Світоглядно-екологічний підхід 

має гуманістичну основу, сприяє формуванню цілісної картини світу, 

актуалізує вирішення проблеми гармонізації взаємин людини і природи. Відтак, 

особливого статусу проблема формування світоглядно-екологічних цінностей 

набуває у контексті підготовки майбутнього вчителя початкової школи.  

Формування світоглядно-екологічних цінностей майбутніх учителів – 

складний і тривалий процес спрямований на оволодіння системою екологічних 

знань, розвитку духовних здібностей студента в поєднанні суспільного й 

родинного впливу, ціннісної оцінки, стійкої мотивації, вольових зусиль у 

ставленні до екологічних проблем на тлі позитивного емоційного фону, 

формування переконань і відповідної поведінки у розв’язанні педагогічних, 

екологічних та природоохоронних завдань. 

В основі світоглядно-екологічних цінностей педагога – синкретична 

свідомість, усі елементи якої емоційні, раціональні, професійно-дієві становлять 

єдиний комплекс, своєрідну триаду “раціо-емоціо-праксіо”. Такий підхід є 

особливо цінним в умовах сучасної технократичної культури. У формуванні 

світоглядно-екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи 

доцільним є поєднання різних методологічних підходів – світоглядного, 

системного, синергетичного, особистісно-діяльнісного, що взаємодоповнюють 

один одного. Так, Г.Тарасенко підкреслює, що професійно-педагогічна підготовка 

майбутніх вчителів повинна здійснювати формування гуманістичного світогляду 

та ціннісних орієнтацій, чия професійна діяльність направлена на гармонійний 

розвиток особистості [12].  



Ці підходи, а також ідея гармонійної єдності людини та природи, знайшли своє 

відображення в концепції формування екологічного світогляду майбутніх 

педагогів, яка ґрунтується на принципах неперервності, системності, всезагального 

зв’язку об’єктів, явищ і подій навколишнього світу та базується на теоретичному, 

методологічному і технологічному рівнях, які визначають сутність, структуру 

екологічного світогляду, побудову моделі формування екологічного світогляду 

майбутніх учителів та її реалізацію в навчально-виховному процесі вищих 

педагогічних закладів. 

 

3. Світоглядно-екологічні цінності в системі  професійно-педагогічної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи 

Споконвічна проблема цінностей, вибору людством раціональної чи 

моральної (ціннісної) основи життя знаходить свій вияв у філософських 

дослідженнях І.Канта, Г.Лотце, В.Віндельбанда, Г.Ріккета та ін., у працях яких 

цінності розглядаються  як норми, що утворюють загальний план і основу 

культуротворчої діяльності [13].  

Важливе значення проблема формування цінностей має в умовах 

реформування системи освіти в Україні, в атмосфері руйнування старих 

пріоритетів та вибору гуманістичних засад розвитку. У даному контексті 

світоглядно-екологічна орієнтація має трансформуватися у концептуальну 

основу її розвитку та виконувати інтегруючу функцію. За висновком С.Дерябо, 

формування світоглядно-екологічних цінностей являє собою зовсім інший 

погляд на світ, у якому екологічна доцільність і екологічні імперативи 

займають вихідні положення [4]. 

Цінності є невід’ємною частиною відносин людини зі світом, в якому 

протікає життєдіяльність і пізнання. Категорія “цінності” – історично обумовлена, 

залежна від рівня розвитку суспільства і культури. Так, кожна історична формація 

характеризується специфічним набором цінностей, система яких виступає в якості 

найбільш високого рівня соціальної регуляції [5]. Кожне суспільство вибудовує 

життя відповідно до тої чи іншої системи ціннісних координат. Сучасний 



кризовий стан актуалізує потребу переосмислення стратегії людства, вибору 

єдиного вивіреного способу взаємодії людини з природою в основі якого – 

екологічний стиль мислення, світоглядно-екологічна ціннісна система.  

Цінності розглядаються з точки зору задоволення матеріальних і духовних 

потреб суспільства загалом і кожної людини зокрема. Цінність – це те, що може 

цінувати людина, що належить до кола її значущих і важливих речей. Цінності 

наповнюють сенсом життя людини, значною мірою духовно відтворюють її 

саму. Цінності – це й опосередкований культурою еталон належного у 

досягненні потреб, котрий має трансцендентний характер, що виходить за межі 

індивідуальної свідомості [5]. 

Серед цінностей сучасного світу одними із визначальних є екологічні 

цінності. Так, О.Сухомлинська, до числа найбільш пріоритетних і актуальних 

напрямків дослідження відносить формування ціннісних орієнтацій [11]. В 

основі ставлення особистості до навколишнього світу лежать її цінності, 

способи взаємозв’язку свідомості і буття, людини і світу. Ціннісне ставлення 

індивіда до природи – важливий компонент екологічної культури особистості. 

Так, Г.Тарасенко, категорію цінності вважає необхідною передумовою 

розуміння сутності природи, її духовних вимірів [12].  

Так, ціннісні фактори формують світогляд. Науковцями доведено, що 

екологічні цінності є цінностями універсальними, так як охоплюють 

властивості природи з точки зору не тільки практичної, утилітарної, але й 

пізнавальної, естетичної, моральної, економічної цінності (О.Захлєбний, 

І.Суравегіна, О.Сідельковський, Г.Тарасенко).   

Дослідженням проблеми ціннісних координат особистості займалися у різні 

часи науковці Є.Зеленов, С.Рубінштейн, Л.Столович, В.Тугарінов, В.Ядов та ін. 

Вчені по-різному підходять до визначення змісту поняття “цінності”: вищі 

диспозиційні рівні свідомості особистості (В.Ядов); здатність задовольняти 

потреби і інтереси особистості (О.Дробницький, А.Здравомислов); предмети, 

явища та їхні властивості, що потрібні (необхідні, корисні, приємні) членам 

певного суспільства як засоби задоволення їхніх потреб й інтересів (В.Тугарінов); 



специфічне утворення свідомості; особлива індивідуальна реальність, яка має 

особливу значущість для суб’єкта (І.Бех, Л.Виготський, В.Малахов).  

Проблема формування екологічних цінностей порушується у наукових 

розвідках О.Вишневського, М. Боришевського, О. Колонькової, О.Сулацкової 

та ін. Екологічні цінності науковці розуміють як найважливіші імперативи у 

поведінці та діяльності людини, які виконують регулюючі функції, 

детермінують правила і принципи життя суспільства. Проблема формування 

екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи представлена у 

дослідженнях  Л.Грідаєва, Н.Демешкант, Л.Лук’янової, В.Онопрієнко, Н.Рідей, 

Г.Сорокіної, Г.Тарасенко та ін.. Різні аспекти цієї проблеми досліджено у 

працях О. Біди, Н.Борисенко, В.Ільченко, Н.Казанішеної та ін. 

Науковцями доведено, що саме екологічні орієнтації утворюють 

повноцінний аксіологічний потенціал в структурі професійної підготовки 

майбутнього вчителя. Розуміння природи як цінності дає можливість 

визначитися із будь-якою діяльністю по відношенню до неї. Вчитель має 

усвідомити, що в основі  екологічної освіти і виховання молодшого школяра – 

екологічні цінності. Професійна підготовка майбутнього вчителя має 

обов’язково враховувати цей факт та забезпечувати процес формування 

світоглядно-екологічних ціннісних координат майбутнього вчителя. 

У контексті моніторингу домінантних еколого-ціннісних орієнтирів у 

майбутніх учителів, який здійснювався на факультеті дошкільної, початкової освіти 

та мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського, нами було організовано та проведено спеціальне дослідження. У 

дослідженні взяли участь студенти напряму підготовки “Початкова освіта” ОКР 

“бакалавр” загальною кількістю 55 осіб. Для діагностики домінуючих світоглядно-

екологічних цінностей студентам була запропонована спеціальна методика 

“Визначення екологічних цінностей”, яка включала перелік ціннісних 

загальнолюдських, соціоприродних, особистісних домінант. Так, перед майбутніми 

учителями було поставлено завдання проранжувати екологічні цінності – від 

найменш значущої до найбільш значущої у кожному із пропонованих блоків.  



Аналіз результатів дослідження дає можливість констатувати, що майбутні 

учителі, у переважній більшості, усвідомлюють необхідність дотримання 

екологічних вимог та цінностей, проте, на практиці ці імперативи залишаються не 

реалізованими. Так, серед загальнолюдських цінностей студенти віддають 

перевагу найвищій цінності – здоров’ю (94,5%). Однак, у реальному житті 

задекларована цінність дуже часто не співпадає з конкретною моделлю поведінки 

і дисонує із  принципами і нормами здорового способу життя. Відтак, 

спостерігаємо разючу невідповідність ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя 

та вибору ним антиекологічного способу власної поведінки.  

У структурі професійної діяльності вчителя ціннісні орієнтації визначають не 

лише внутрішню основу його ставлення до природи як до матеріальної і духовної 

цінності, але й утворюють його стратегію ставлення до природи. Так, обираючи 

одну із загальнолюдських цінностей “повага до життя” та, наділяючи її у 

рейтинговому списку високим балом, студенти, опинившись у конкретній 

ситуації, нівелюють це положення. Так, їм було запропоновано завдання, яким 

передбачалось виключити із пропонованого ряду зайве (рослини, тварини, 

комахи). Такий “список” не відповідав законам систематики, однак, опитувані, 

детально вивчивши його, шукали алгебраїчну формулу виключення хоча б одного 

представника, так як орієнтувалися на пропоноване їм завдання. Принцип 

А.Швейцера “благоговіння перед життям” не спрацював. На жаль, сучасний 

педагог не усвідомлює цінності природи, її неповторності і права на життя. Тому, 

стратегічним орієнтиром корекції ціннісної структури особистості педагога має 

стати визнання ним того факту, що природа – це життя у всіх його проявах.  

Поставлені у ситуацію реального вибору, майбутні учителі у переважній 

більшості (92,7%) віддали перевагу благам цивілізації. Відтак, екологічні цінності 

іншого характеру (“цілісність світу”, “гармонія зі світом”) зазнавали фіаско. 

Аналіз отриманих даних засвідчує, що майбутні учителі, здебільшого, у ставленні 

до природи керуються утилітарними установками та цінностям прагматичного 

характеру. Відносини майбутнього учителя з навколишнім середовищем 

орієнтовані, насамперед, на задоволення власних потреб. Спостерігаємо досить 



плачевну картину ціннісного орієнтування майбутнього вчителя у складній 

ситуації вибору. Результати пілотного експерименту дозволяють констатувати 

другорядну роль таких екологічних цінностей для сучасного педагога, як 

“унікальність біосистеми”, “повага до життя”, “почуття щастя”. Відтак, вихідний 

рівень сформованості світоглядно-екологічних цінностей майбутнього учителя є 

надзвичайно низьким. Природу учителі розуміють як необхідну умову 

життєдіяльності, основу морально-естетичного, духовного існування людини.  

Такий стан речей загалом промовисто засвідчує низький рівень екологічної 

культури майбутнього вчителя, та потребу орієнтації молоді на екологічно-

ціннісну модель поведінки.  

Серед соціоприродних цінностей найбільшою популярністю у майбутніх 

учителів користувалися такі: “безпека сім’ї” (38,2%), “мир в усьому світі” 

(34,5%), “особистий успіх” (27,3%).  На жаль, такі цінності як “єдність усього 

живого”, “любов до ближнього”, “краса світу”, “здоров’я довкілля” та ін.  

зайняли останні позиції у рейтинговій таблиці. Такий стан речей 

продиктований суб’єктивними уявленнями молоді про цінність природи. 

Майбутні педагоги у своєму виборі, скоріш за все, керуються усталеними 

стереотипами, категоріями особистісної значущості та доцільності. 

Пануючий утилітарно-прагматичний підхід, споживацьке ставлення до 

природи, позначаються на всій системі цінностей особистості. Парадигма 

людської винятковості негативно відображається на процесах взаємодії людини з 

природою, розуміння її як найвищої цінності та самоцінності. Звідси, урахування 

ціннісного аспекту вважаємо необхідним у процесі підготовки майбутнього 

педагога. Результати нашого дослідження переконливо засвідчують, що система 

цінностей сучасної студентської молоді потребує негайної переорієнтації з 

антропоцентричної на таку модель ціннісних орієнтацій, у якій би основними 

стали б природо-орієнтовані, екологічно виправдані механізми пізнання довкілля.  

Сучасна система професійної підготовки майбутнього фахівця потребує 

коректив та пошуку нових підходів до традиційних питань світоглядної та 

професійно-педагогічної підготовки вчителя. У контексті гармонізації відносин 



суспільства й природи важливо виховати, насамперед, у молоді, ціннісне 

ставлення до навколишнього природного середовища на основі знання законів 

природи, відповідно до логіки природних процесів. Майбутній учитель має 

мати стійкі екологічно-доцільні установки на взаємодію з природою, відповідні 

мотиви та переконання для того, щоб виховувати підростаючі покоління у 

традиції охорони, збереження, відтворення та  гармонійної єдності з природою.  

Ціннісне ставлення педагога до природи має обумовлюватись розумінням 

його змістовності і значущості, відчуттям особистої моральної відповідальності за 

його збереження. Виходячи з того, що до системи світоглядно-екологічних 

цінностей належать й особистісні цінності нами було запропоновано майбутнім 

учителям визначитися із рейтинговою шкалою особистісних екологічно-ціннісних 

координат. Так, у результаті опрацювання анкетних даних нами було помічено, 

що перших три позиції зайняли такі цінності: “якість життя”, “безпека існування”, 

“особисте здоров’я” та “особиста безпека”. Серед інших світоглядно-екологічних 

цінностей даного блоку частими були вибори таких цінностей: “прагнення бути 

щасливим”, “продовження життя”. Цінності “почуття боргу перед природою” та 

“благоговіння перед життям”, на жаль, набрали найменшу кількість виборів. 

 Аналіз стану  сформованості світоглядно-екологічних цінностей майбутніх 

педагогів свідчить, що система професійної підготовки вчителя початкової школи 

потребує коректив у напрямі забезпечення аксіологічної основи цього процесу. 

Так, екологічні знання, які засвоюють майбутні учителі позбавлені ціннісної 

основи. Відтак, сучасний учитель відчуває серйозну втрату світоглядної 

координації. Проблема формування світоглядно-екологічних цінностей у 

системі професійної підготовки майбутнього вчителя у вищому педагогічному 

закладі і досі є не розв’язаною. Назріла необхідність внесення змін до діючих 

навчальних програм, планів, підпорядкування мети формування екологічного 

світогляду майбутнього вчителя меті формування гармонійної особистості та 

педагога-професіонала, дотримання неперервності навчально-виховного 

процесу у вищому педагогічному закладі в єдності навчання, виховання, 



наукової діяльності та природоохоронної роботи, забезпечення освітньо-

виховного процесу у ВНЗ світоглядно-екологічною компонентою. 

 

4. Алгоритм формування світоглядно-екологічних цінностей 

майбутніх учителів початкової школи 

Світоглядно-екологічний підхід має стати фундаментальним підходом і 

складовою культури  ХХІ ст. Формування світоглядно-екологічних цінностей 

майбутнього вчителя початкової школи – тривалий і поступовий процес 

теоретико-практичної підготовки, спрямованої на оволодіння ним спеціальних 

знань, визначення домінантних орієнтацій на взаємодію з навколишнім, 

розвитку екологічно-доцільної мотивації, формування відповідної поведінки в 

основі якої імператив благоговіння перед будь-якою формою життя. Важливе 

значення у процесі формування світоглядно-екологічних цінностей 

майбутнього учителя початкової школи має забезпечення впливу на емоційно-

ціннісну, когнітивну та практично-діяльнісну сферу особистості. 

Формування світоглядно-екологічних цінностей – процес особистісно-

професійного зростання майбутнього педагога яким передбачено засвоєння 

системи екологічних знань, оволодіння відповідними уміннями та навичками, 

вироблення активної екологічно-доцільної поведінки  на основі глибокого 

ціннісного осмислення взаємозв’язків у системі “Природа – Людина”. На думку 

Г.Яричука, еколого-освітня модель для вищої школи покликана продовжувати 

гуманітарну лінію, поглиблено з’ясовувати соціальні функції екології відповідно до 

профілю майбутнього спеціаліста, передусім за рахунок посилення етичної 

складової екологічної освіти [14]. Знання, якими оволодіває майбутній учитель 

мають бути пронизані ідеєю єдності людини і природи, сприяти розвитку 

позитивної мотиваційно-ціннісної сфери, активізувати пізнавальний інтерес до 

екологічних проблем та необхідність реалізації екологічно-доцільної, 

природоохоронної діяльності. Відповідно, такий висновок дає можливість 

припустити, що процес формування світоглядно-екологічних цінностей майбутніх 

учителів може мати такий умовний алгоритм: збагачення емоційно-ціннісного 



досвіду через відчуття → екологізація інтелектуальної сфери → організація 

екологічно доцільної практичної діяльності в природі. Ці етапи не є чітко 

відокремленими, вони мають свою специфіку та методику організації і можуть бути 

представлені через емоційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний компоненти 

моделі формування світоглядно-екологічних цінностей.  

З метою обґрунтування і розробки організаційно-педагогічної моделі 

формування світоглядно-екологічних цінностей майбутніх учителів початкової 

школи з’ясуємо потенціал виокремлених компонентів. 

Результати психологічних досліджень (Л.Божович, Л.Виготський, 

П.Гальперін, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, П.Якобсон) доводять, що у ставленні 

особистості до природи емоційний компонент займає першорядне значення. За 

цих умов особливого значення набуває емоційна сфера, оскільки емоція – основа 

зародження почуттів, цінностей, установок особистості. Важливу роль у процесі 

формування світоглядно-екологічних цінностей  відіграє ступінь особистісного 

значення. За висновками психологів (Б.Ананьєв, І.Бех, Л.Божович), цінність – це 

єдине синтетичне утворення, у якому поєднано “особистісне” і “зовнішнє”. 

Психологічно особистісні цінності важливі тим, що вони виступають внутрішнім 

змістом, потребами людини. Таким чином, природа має увійти до системи 

особистісних цінностей майбутнього учителя як самоцінність. Важливо, щоб 

природа набула свідомого суб’єктивного змісту і цінності, що створює ядро 

людської особистості і є механізмом регулювання її поведінки і діяльності. За цих 

умов емоційний компонент стає елементом механізму формування цінностей, 

вихідною засадою інтелектуального процесу осмислення, усвідомлення значущості.  

Наступним етапом формування світоглядно-екологічних цінностей 

майбутнього учителя вважаємо розвиток когнітивного компонента. Одним із 

специфічних механізмів формування суб’єктивного ставлення когнітивним 

шляхом науковці виділяють процес інтелектуалізації емоцій [4]. За їх 

висновком, цей процес сприяє корекції, зміни ставлення до об’єктів природи, 

блокуванню або ж посиленню позитивного ставлення особистості до природи в 

цілому чи окремих її об’єктів. Таким чином, в результаті механізмів дії 



психологічних релізерів когнітивного каналу до природних об’єктів 

формується інтерес. 

Важливим завданням когнітивного компонента є орієнтування майбутнього 

педагога на ціннісне ставлення до власного дому, явищ духовної та моральної 

культури, загальнолюдські цінності у ставленні до природи. У зв’язку з цим 

особливого значення набуває організація освітньо-виховного простору, у якому 

мають бути закладені принципи, які б виключили антропоцентричну 

спрямованість свідомості. Особистісна цінність природи має стати внутрішньою 

якістю, частиною особистості і проявлятися у здатності майбутнього вчителя до 

емпатії, ідентифікації, екологічної рефлексії, суб’єктифікації природних об’єктів.  

Ефективність процесу формування світоглядно-екологічних цінностей 

майбутнього учителя залежить від органічного поєднання теоретичних знань із 

чуттєвим сприйняттям. Така єдність впливає на результативність цього процесу 

і досягається лише за умови організації безпосередньої практичної діяльності у 

природі, яка за своїм характером має бути непрагматичною, спрямованою на 

об’єкт природи як рівноправний суб’єкт взаємодії. Звідси, важливого значення 

набуває обґрунтування психологічних механізмів організації практичної 

діяльності з природними об’єктами, яка сприятиме появі своєрідних зв’язків і 

відношень у системі “людина – природа”. На основі даних зв’язків відбувається 

усвідомлення цінності та самоцінності природи, що у подальшому створює 

підґрунтя екологічно цінних орієнтацій людини. Таким чином, наступним 

етапом формування світоглядно-екологічних цінностей майбутнього вчителя 

початкової школи вважаємо актуалізацію діяльнісного компонента. 

Свій ціннісний світ людина вибудовує в процесі предметно-практичної 

діяльності. Виключна роль людської активності як особливої форми розвитку 

особистості доведена у роботах Б.Ананьєва, Л.Виготського, П.Гальперіна, 

О.Запорожця, О.Леонтьєва, В.М’ясищева, В.Роменця, С.Рубінштейна, 

Г.Суходольського та ін.  

Вітчизняна психологічна наука проблему взаємодії людини з навколишнім 

середовищем аналізує з позиції єдності діяльнісного компонента та цілісної 



організації психічного життя людини. Лише завдяки діяльності людина 

виходить за межі чітко визначених умов і ситуацій, піднімається над ними, 

цілеспрямовано змінюючи зовнішній світ (С.Рубінштейн).   

Отже, цінності в процесі діяльності виконують роль останньої підстави 

вибору цілей і засобів реалізації діяльності, забезпечення активної взаємодії 

особистості з навколишнім середовищем. 

Таким чином, на основі вищезазначеного процес формування світоглядно-

екологічних цінностей майбутнього вчителя має певний, психологічно 

зумовлений алгоритм: 

• корекція емоційно-ціннісних установок на взаємодію з природою 

(визначає вплив на потреби, інтереси, мотиви майбутньої діяльності в природі 

через формування ціннісних орієнтацій); 

• накопичення фонду знань про природу та існуючі взаємозв’язки у 

системі “природа – людина” (визначає інтелектуальну підготовку, 

просвітництво, усвідомлення цілей, ознайомлення з дійсним екологічним 

станом, тривожним екологічним статусом окремих об’єктів тощо); 

• реалізація екологічно доцільної практичної дії (визначає набуття 

конкретних природоохоронних умінь і навичок). 

Варто відзначити, що запропонований алгоритм передбачає циклічне 

повторення зазначених етапів. Так відбувається нашарування нових емоційно-

ціннісних установок, знань про природу та конкретних природоохоронних умінь і 

навичок на засвоєні попередньо, результатом яких став певний тип ставлення до 

природи. Процес формування світоглядно-екологічних цінностей майбутнього 

учителя початкової школи має орієнтуватися на зміст, методи, принципи 

екологічної освіти і виховання молодшого школяра. Відтак, професійна підготовка 

майбутнього вчителя має передбачати отримання і засвоєння студентами системи 

знань, розвиток у них емоційно-ціннісних поглядів, переконань, духовності й 

закріплення практичних настанов під час аудиторної і позааудиторної роботи в 

процесі навчання, виховання, науково-дослідницької діяльності та 

природоохоронної роботи в процесі застосування відповідного змісту, методів, 



форм і засобів завдяки впровадженню організаційних і методичних прийомів, що 

забезпечує формування емоційного, когнітивного та діяльнісного компонентів.  

Ефективність процесу формування світоглядно-екологічних цінностей 

майбутнього вчителя початкової школи залежить від системи навчально-виховної 

роботи, в основу якої покладено такі принципи: міждисциплінарного підходу, 

що передбачає логічне поєднання, поглиблення та употужнення гуманітарного 

знання, забезпечення екологічної компоненти у системі професійної 

підготовки, формування екологічного стилю мислення; цілеспрямованості, 

інтеграції, систематичності й послідовності, безперервності, доцільності, 

природовідповідності, взаємозв’язку і єдності екологічних знань. У контексті 

проблеми формування світоглядно-екологічних цінностей заявлені принципи 

спрямовані на реалізацію особистісного зростання, визначають еколого-

орієнтований підхід у системі професійної підготовки майбутнього вчителя, 

сприяють реалізації гуманістичної складової освіти.  

Усі ці принципи тісно взаємопов’язані, зумовлюють один одного і в 

сукупності забезпечують успішне визначення завдань, підбір змісту, методів, 

форм і засобів під час навчально-виховного процесу, що забезпечить ефективне 

формування світоглядно-екологічних цінностей майбутніх фахівців. Знання 

викладачем сутності формування світоглядно-екологічних цінностей, враховуючи 

вищевказані принципи, дозволяє створити умови, за яких відбувається 

формування особистості відповідно поставленій меті, з необхідними якостями. 

Дотримання зазначених принципів забезпечить успішне формування світоглядно-

екологічних цінностей майбутнього вчителя початкової школи у межах вищого 

навчального закладу, дозволить скорегувати процес безперервної екологічної 

освіти й підготувати професіонала відповідно сучасним вимогам на ринку праці.  

Формування світоглядно-екологічних цінностей передбачає гармонійний, 

всебічний розвиток особистості з екоцентричною світоглядною позицією, що 

обумовлює дотримання норм природовідповідної поведінки, здійснення 

практичних дій щодо охорони та збереження навколишнього природного 

середовища і захисту власного здоров’я.  



Таким чином, важливою умовою підвищення якості сучасної системи освіти у 

ВНЗ, подолання формалізму у підготовці фахівців, вважаємо посилення 

аксіологічної спрямованості змісту природничої освіти за рахунок подолання 

відособленості навчальних предметів та їх об’єднання довкола проблеми 

формування цілісної картини світу, самостійності і критичності мислення. Галузева 

екологічна підготовка повинна включати не тільки базові знання із фахової 

діяльності, а формувати єдину екологічну систему взаємозв’язків людини та 

природи. Формування світоглядно-екологічних цінностей відбувається внаслідок 

цілеспрямованого впливу навчально-виховного процесу на розвиток особистості, 

який здійснюється лише в тому разі й тією мірою, якою майбутній учитель у 

процесі активного ставлення до розв’язання екологічних проблем здатен сприйняти 

цей вплив як орієнтир у своїй етичній поведінці в довкіллі.  

Екологічна компонента має розглядатися як невід’ємна складова 

професійно-педагогічної освіти, охоплювати всі рівні освіти, максимально 

враховувати функції екології у суспільному житті, бути цілісною не лише в 

загальному, а й в методологічному відношенні, значною мірою базуватися на 

національних традиціях, звичаях та історичному досвіді українського народу, 

бути добре опрацьованою з філософських та етичних позицій. 

 

Висновки 

Ефективність трансформаційних процесів, що відбуваються нині в 

освітньому просторі, уможливлюється за умов глибокого теоретичного 

осмислення, концептуалізації та ієрархії аксіологічних пріоритетів освітньої 

галузі, приведення їх у відповідність до вимог функціонування розвинених країн. 

Надання світоглядно-функціональної векторності освітньої системи передбачає, 

насамперед, її функціональну виразність, усвідомлення цінності освіти для 

соціуму, а головне – визнання тих аксіологічних орієнтирів, що убезпечують 

освітню систему від негативно-компромісних рішень. Визначальним у розв’язанні 

екологічних проблем сучасності є формування світоглядно-екологічних 

цінностей. Це завдання може бути реалізоване лише через освітньо-виховну 



систему на основі принципово нової, ніж теперішня, еколого-освітньої моделі, яка 

має бути позбавлена найбільш характерних для існуючих екологічних концепцій, 

програм і схем ціннісних крайнощів – антропоцентризму та натурцентризму – і 

базуватися на засадах комунікації і ціннісно-диференційованого світогляду.   
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