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Історія людства нерозривно пов'язана з історією природи. На
сучасному етапі взаємодії природи з людиною перетворилися на глобальну
екологічну проблему. В умовах глобальної екологічної кризи основним
засобом впровадження сталого розвитку суспільства залишається екологічна
освіта. Сьогодні екологічна освіта як в Україні, так і у світі є одним з
найголовніших завдань сучасності. Необхідність у екологічній освіті
обумовлена потребою людства у збереженні природного середовища, від
якого залежить здоров'я та життя людини. Значний внесок у вирішення
проблем екологічної освіти зробили В. Акопян, Л. Дейниченко, Ф. Канак, В.
Кізіма, І. Книш, А. Кочергіна, В. Крисаченко, Ф. Кумбс, С. Лебідь, В.
Логвиненко, В. Лутай, Н. Мамедов, Д. Перкінс, А. Толстоухов, М. Хилько,
М. Швед та ін. Констатуючи велику кількість досліджень з питань
екологічної освіти, необхідно зазначити, що в Україні недостатньо уваги
приділяється питанням екологічної освіти в умовах екологічної кризи. Саме
екологічна освіта спрямована на формування екологічної свідомості
раціональної взаємодії з природою і на збереження та зміцнення здоров'я в
навколишньому середовищі. Тому наукові пошуки привели нас до
необхідності визначення сутності цього важливого філософського питання.
Мета – обґрунтувати екологічну освіту в умовах екологічної кризи
сучасного суспільства.
Отже, проблема сучасної екології стикається з філософською
проблемою. А. Толстоухов зазначає, що «оптимальне управління сучасною
екологічною ситуацією можливе на основі становлення нових філософськосвітоглядних засад науково-технологічного відношення людини до природи.
Метою і результатом оптимального управління є гарантування безпечної для
існування людини і природи екологічної ситуації» [24, с. 3]. Зазначимо, що
при організації оптимального управління необхідно усвідомлювати
техногенний вплив людини на природу, передбачити негативні наслідки
взаємодії людини з природою. Це зазначає німецький філософ К.-М. Маєр© Пятишева І.П., 2013
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Абіх, аналізуючи людську життєдіяльність на сучасному етапі розвитку
суспільства, та вказує, що вона стає універсально-онтологічною, яка
загрожує навколишньому середовищі, ціннісному ставленні до природи,
взаємозв'язку природи й людини [17]. На думку В. Логвиненко, у зв'язку з
цим виникає потреба змінення сучасного способу життя людей у
гармонійних відносинах людини та природи. Цю ситуацію виправити тільки
технічними засобами не вдасться, необхідно змінити власне ставлення [15].
Цю думку підтверджує К.-М. Маєр-Абіх, говорячи про ситуацію у вигляді
замкненого кола, в якій знаходиться людство зі своїм світоглядом. Вийти із
цього кола можна, якщо, змінити свої погляди. Дослідник зазначає, що
«коли разом із хибною діяльністю, яка загрожує основам життя,
відмовимося й від пов'язаного з нею способу мислення» [17, с. 59].
У концепції екологічної освіти зазначено, що проблемам
навколишнього середовища і гармонійного розвитку людства присвячена
велика увага, яка обгрунтована міжнародними документами. Основні
проблеми екологічної освіти – це формування екологічної культури і
свідомості, інформованість людей про екологічну ситуацію в світі та
регіонах, вирішення різних екологічних проблем. Тільки через ефективну
екологічну освіту можна отримати високу екологічну культуру. Необхідною
складовою гармонійного та екологічно-безпечного розвитку на порозі 3-го
тисячоліття є екологічна освіта [9]. С. Лебідь зазначає, що розвиток
екологічної освіти відбувається, враховуючи традиційну культуру.
Екологічна освіта розглядається не тільки у вузькому аспекті, а й у
планетарному, як частина мікросвіту [14].
Освіта найважливіша частина життя людини. Підкреслимо, що темою
Всесвітнього філософського конгресу в серпні 1993 р. була «Людство на
переломному етапі: філософські перспективи». Як зазначає В. Лутай, це
зумовлено тим, що «розвиток сучасного людства потребує докорінних змін
усієї системи нашої діяльності, а тому і бачення нами смислу свого буття,
субординації наших інтересів, матеріальних і духовних цінностей. Тобто
йдеться про необхідність виховання нового типу світогляду сучасної
людини. Найважливішу роль у такому вихованні повинна відіграти система
освіти, яка, незважаючи на певні успіхи в окремих галузях, також у цілому
вступила в період кризового стану» [16, с. 50]. Дійсно, в період кризи
сучасна система освіти не в змозі виховувати новий тип світогляду людини,
а тим самим формується низький рівень екологічної свідомості,
усвідомлення духовних цінностей. Як зазначає С. Лебідь, «екологічна криза
є наслідком спільної дії таких факторів, як неконтрольований
демографічний вибух, виснаження природних ресурсів і активне зростання
забруднення повітря, води й ґрунтів, які природа вже не в змозі знешкодити.
Інша серйозніша причина екологічної кризи – це занепад духовності,
надзвичайно низький рівень екологічної культури у цілих народів і націй,
низький рівень екологічної освіти більшості урядовців та керівників
практично в усіх країнах світу, загальний спад морального рівня протягом
останніх десятиліть» [14]. Отже, основними причинами екологічної кризи
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автор вважає забруднення навколишнього середовища, занепад духовності,
низькі показники екологічної культури та екологічної освіти через
неусвідомленість руйнівних наслідків людської діяльності. В. Акопян
зазначає, що екологічна криза дуже швидко розповсюджується, змінюючи
людське суспільство і навколишнє середовище [1]. Отже, екологічна криза є
трансформуючим чинником суспільства і природи.
Ми погоджуємось з думкою Ф. Кумбс, який вважає, що суть кризи в
освіті полягає у невідповідності між вимогами сучасної системи освіти і
реальними умовами життя [13]. З цією думкою погоджується багато інших
дослідників проблем сучасної освіти. «Так, Д. Паркінс у підсумковій
доповіді на Міжнародній конференції в США, присвяченій світовій кризі
освіти (1967 р.), говорив про нездатність освіти «йти в ногу» з розвитком
суспільства, про невідповідність між сподіваннями окремих особистостей і
потребами суспільства, з одного боку, і можливістю системи освіти – з
іншого» [16, с. 51]. Отже, сучасна система не може виховувати духовну,
розвинену особистість через необізнаність та не бажання багатьох
отримувати та накопичувати певний досвід та знання. Так В. Лутай,
аналізуючи думку Д. Паркінса робить висновок про те, що криза сучасної
освіти має дві головні ознаки. «Перша – загострення глобальних
(екологічної та інших) проблем, які постійно висять над людством як
дамоклів меч і загрожують йому загибеллю. Це свідчить про явну
неспроможність системи сучасної освіти виховати у людей інший тип
світогляду, який зміг би вирішити ці проблеми. Друга – ця система не
задовольняє також особисті інтереси дедалі більшої кількості людей» [16,
с.51]. Отже збільшується кількість неписьменних людей, погіршується
якість навчання, а це все в майбутньому впливає на особистісну підготовку
до будь-якої професії. Тому необхідно посилити педагогічні дії вчителів
щодо навчання і виховання учнів. Але сучасна система освіти не спроможна
формувати новий світогляд для розв'язання екологічних проблем через
невраховування особистих інтересів людини та відчуженні знань. Щодо
першої ознаки кризи сучасної освіти слугує наступна думка В. Шевченка,
що «освіта неспроможна «обертатися навколо людини», як дехто вважає,
хоча вчителі, наставники як працівники навчальних установ можуть
«обертатися» навколо учня, студента чи аспіранта. Проте в цьому випадку
завжди виникає питання про якість підготовки вчителя або: «Чи навчений
сам вчитель?» [27, с.28]. У суспільстві з неупорядкованими відносинами
людей втрачається велика маса інформації, тобто необхідно зазначити на
факті відчуження знань, як до другої ознаки кризи сучасної освіти. І.
Предборська розуміє під відчуженням знань «процес переродження,
викривлення природи основних функцій освіти, порушення первинної
єдності між основними елементами освітньої системи» [19, с.160].
Підтвердженням цього факту слугує наступна думка Г.Жиру, сучасного
американського філософа, який вказує, що влада закодовує знання,
наприклад, у прихованому навчальному плані в школі [19, с.160]. О.
Уваркіна зазначає, що кожна держава, маючи свої особливості освітньої
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системи, які її характеризують, має певні ознаки щодо подібності систем
освіти різних країн. Через відмінності в освітніх системах, які можуть бути
більш важливими тільки в окремих її аспектах, треба зазначити на
подібність загальних принципів, підходів в організації навчально-виховного
процесу в різних країнах [25, с.171]. Дослідниця зазначає, що освітні
системи при цьому мають спільні перспективи свого розвитку й
удосконалення.
Отже, не можна говорити про те, що екологічна криза неминуча в
будь-якому випадку. Необхідно виконувати різноманітну роботу щодо
зменшення показників екологічної кризи. «Навіть споруджуючи будинок
згідно з природою, доводиться позбавляти життя дерева і роздробляти
каміння. Щоб створити скульптуру з каменю або металу, треба розрити і
пошкодити землю. Якщо культура є людським внеском до історії природи,
світ не має лишатися таким, немов людини не існувало. Отож в умовах
кризи довкілля правильно буде протиставити надмірності змін якомога
більше утримання від дотеперішньої руйнації…» [17, с. 64]. А. Сакун,
розглядаючи освіту і глобалізацію в контексті онтології людської діяльності,
зазначає, що «система освіти несе на собі відбиток ситуації, з якою
зіткнулося наше суспільство в цілому: в сучасному світі відбувається втрата
суворого хронологічного ритму із одночасним розгортанням минулого,
сьогодення і майбутнього, тоді як найцінніше для освіти – охопити відразу
три прояви часу: минулого як спресованої інформації у вигляді пам'яті;
сьогодення і майбутнього, яке стає нашими реаліями за рахунок реалізації
ціле покладання» [21, с. 100]. Отже, освіта в трьох проявах часу дасть більш
ефективні результати в процесі навчання та виховання. В. Крисаченко
визначає поняття освіти так: «Освіта є перманентним, цілісним,
поглибленим процесом самоусвідомлення власної особистості, усвідомлення
місця людини у світі, а світу – в людині» [12, с.152]. На жаль, більшість
людей не може і не бажає отримувати нові знання, тим паче усвідомлювати
своє значення та роль у розвитку суспільства.
Ми погоджуємось з думкою І. Книш, яка у своєму дослідженні
стверджує, що «освіта включає в себе засвоєння фундаментальних
екологічних знань, а також способів теоретичної та практичної діяльності.
Для цього необхідно змінювати логіку навчальних програм. Але при цьому
немає потреби збільшувати обсяг знань, необхідних для засвоєння, оскільки
це призводить до перевантажень, а необхідне концептуальне викладення
навчального матеріалу. Цей підхід дає можливість вичленувати
фундаментальні знання та навчити робити з них висновки, які можна буде
використовувати практично. Фундаменталізація екологічної освіти та
виховання є умовою її пластичності, використання творчого підходу до
розгляду та вирішення екологічних проблем» [8]. З кожним роком
збільшується обсяг нової інформації, людина не в змозі отримати багато
інформації з різних галузей та зберегти її. Тому необхідно навчитися
виділяти з цієї інформації головне, застосовувати у своїй життєдіяльності та
розв'язувати екологічні проблеми при взаємодії з природою. Саме
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фундаменталізація екологічної освіти допоможе при вирішенні екологічних
проблем. Тому необхідно визначити сутність поняття екологічна освіта. Ми
поділяємо думку Л. Дейниченко, яка розглядає екологічну освіту, як
цілеспрямоване формування у різних людей екологічного мислення, яке
необхідне для екологічних поглядів на природу, раціонального
використовування природних ресурсів, визначення місця людини в природі
[4]. Н. Мамедов зазначає, що екологічна освіта – це «безперервний процес
освіти, спрямований на засвоєння систематизованих знань про довкілля,
умінь та навичок природоохоронної діяльності, формування загальної
екологічної культури» [18, с.155].
У концепції екологічної освіти записано, що екологічна освіта,
включаючи процеси навчання, виховання, розвитку особистості,
спрямовується на формування екологічної культури, екологізацію
навчальних дисциплін та на професійну екологічну підготовку через базову
екологічну освіту [9]. На перший погляд, екологічна освіта зводиться до
вивчення дисциплін тільки екологічного спрямування. Але зазначимо, що
екологічні знання ми отримуємо з дисциплін іншого напрямку, між якими є
взаємозв'язок і кожна наука черпає нові знання з іншої. «Екологічна освіта –
це сукупність наступних компонентів: екологічні знання – екологічне
мислення – екологічний світогляд – екологічна етика – екологічна культура»
[9]. Так Ф. Канак, М. Кисельов зазначають, що екологічна освіта формує не
байдужу людину до природи, в якій вона мешкає [5]. Відповідно до
концепції екологічної освіти її зміст повинен бути спрямований на
«формування особистості з екологічною світоглядною установкою на
дотримання норм екологічно грамотної поведінки і виконання практичних
дій щодо захисту власного здоров'я і навколишнього природного
середовища і передбачає розробку системи наукових знань (уявлень, понять,
закономірностей), які відображають філософські, природничо-наукові,
правові й морально-етичні, соціально-економічні, технічні й військові
аспекти екологічної освіти» [9]. Завдяки екологічним знанням формується
особистісний екологічний світогляд щодо захисту здоров'я і охорони
навколишнього середовища. В свою чергу формування особистості з таким
екологічним світоглядом залежить від педагогічної діяльності вчителя. Як
відомо, український педагог В. Сухомлинський у своїх працях постійно
підкреслював, яка величезна роль належить учителю у вирішенні проблем
навчання, виховання і оздоровлення діяльності для дітей: «З кожним роком
ми все більше переконуємося, що попередження хвороб і схильностей до
захворювань, зміцнення організму – головна умова повноцінної розумової
праці і всього духовного життя дитини… Ця проблема має і оборотний бік:
здоров'я великою мірою залежить від духовного життя, зокрема, від
культури розумової праці» [23, с. 132-133].
О. Базалук вважає, що «хороший вчитель – це людина, яка досконало
володіє вміннями в тій чи іншій трудовій діяльності, майстер своєї справи. У
хорошій школі в кожного вчителя є яка-небудь трудова пристрасть» [2, с.
208]. У монографії «Конспекти з філософії освіти» С. Клепко розглядає
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критерії «хорошого вчителя ХХІ століття». Ці критерії необхідні щоб
об'єднати знання у цілісну систему, яка відображає існування світу та його
розвиток [7, с. 196-198]. На нашу думку, хороший вчитель, до якого
висуваються радикально нові вимоги, повинен усвідомлювати своє значення
у суспільстві, прагнути до самоудосконалення та саморозвитку. З цього
приводу, зазначимо думку Н. Сулаєвої: «педагог має усвідомлювати
надзвичайну роль окремої особистості в добу глобальних трансформацій,
адже нехтування культурними, естетичними, національно-патріотичними
компонентами формування однієї людини породжує духовну кризу всього
суспільства» [22, с. 237]. Зазначимо, що в майбутньому такі умови для
педагогічної діяльності вчителів недостатні, необхідно стати особистістю з
орієнтацією на духовність людини. У Концепції екологічної освіти
визначені завдання, одне з яких – це формування екологічної культури, яка
виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави й світу,
усвідомлення їх важливості, актуальності і універсальності, (зв'язку
локальних з регіональними і глобальними);
відродження
кращих
традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям, виховання
любові до рідної природи; формування усвідомлення безперспективності
технократичної ідеї розвитку й необхідності заміни її на екологічну, яка
базується на розумінні єдності всього живого й неживого в складноорганізованій глобальній системі гармонійного співіснування й розвитку;
одження стратегії природи і стратегії
людини на основі ідеї універсальності природних зв'язків та
особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому регіональному,
національному і глобальному рівнях, вміння прогнозувати особисту
діяльність і діяльність інших людей та колективів; розвиток
умінь
приймати відповідальні рішення щодо проблем навколишнього середовища,
оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки; виховання глибокої
поваги до власного здоров'я та вироблення навичок його збереження.
Екологічна освіта розглядається, як неперервний процес, що охоплює
всі вікові, соціальні та професійні групи населення і грунтується на таких
системність, систематичність і безперервність, що
забезпечують організаційні умови формування екологічної культури
особистості між окремими ланками освіти, єдність формальної і
орієнтація на ідею цілісності природи,
універсальності
зв'язків
всіх
природних
компонентів
і
що передбачає логічне поєднання й поглиблення системних природних
знань, логічне підпорядкування різнобічних знань основній меті екологічної
освіти; взаємозв'язок краєзнавства, національного і глобального мислення,
що сприяє поглибленому розумінню екологічних проблем на різних рівнях;
краєзнавчий принцип екологічної освіти має бути вдосконалений і
конкретність та об'єктивність знань, умінь та
Пятишева І.П., 2013
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навичок;
поєднання високопрофесійних екологічних знань з високоморальними
загальнолюдськими
цінностями,
синтез
природничо-наукових
та
соціогуманітарних знань.
Вивчаючи проблеми екологічної освіти М. Швед зауважує, що система
екологізації навчального процесу у підготовці учителів повинна розв'язувати
з'ясувати мету і загальну логіку процесу
скласти цілісну науково-обґрунтовану
програму екологічної освіти і виховання студентів, визначаючи обсяг змісту
о
розробити
шляхи,
освіти, застосовуючи
при цьому сучасні інноваційні технології і узгоджуючи з іншими напрямами
роботи вищої школи. Ми погоджуємось з думкою А. Кочергіна, що
складність екологічної освіти полягає в тому, що змінивши свої сформовані
уявлення про взаємодію суспільства та природу, людська діяльність щодо
перетворення природи повинна відбуватися з усвідомленням та оцінкою
наслідків цієї діяльності. Екологічний світогляд людини повинен включати
їх мислення на передбачення можливих змін в майбутньому. Отже
необхідно зробити людину суб'єктом усвідомленого управління системи
«суспільство – природа» [20]. Екологічно-освічена людина, усвідомлюючи
появу екологічної проблеми у майбутньому в результаті діяльності, повинна
заздалегідь знайти оптимальні шляхи їх рішення.
Необхідно виокремити періоди розвитку екологічної освіти, які ми
виділяємо на основі розроблених В. Кізімою, а саме [6, с. 20період (сприйняття екологічних знань як складової загального поняття
освіти та виховання населення. Знання про людину виводилися із
загального, світогляднонекласичний
період розвитку освіти. Суб'єкт (людина) починає розглядатись як здатний
постнекласичний
період висуває вимоги, яким вже не відповідає некласична освіта та
виховання. Постнекласичний етап розвитку освіти вимагає поєднання науки
та етики, що є характерною рисою постнекласичного етапу розвитку
наукового знання.
На нашу думку, до процесу екологізації освіти в поєднанні з
екологічним вихованням, яке створить передумови для розвитку
ноосферного мислення необхідно застосувати синергетику в освітянському
процесі. Так В. Буданов пропонує ввести синергетику в освітянський процес
в середній та вищій школі за трьома напрямками [3, с. 50синергетика
для освіти (synergetics for) – впровадження інтегративних курсів з
синергетики в середній та вищій школі. Передбачає підготовку та
перепідготовку вчителів та викладачів, а також створення навчальної
літератури. Це відбувається спіралеподібним шляхом усвідомлення
синергетика в освіті (synergetics in) передбачає введення в
природничі та гуманітарні дисципліни матеріалів, що ілюструють принципи
синергетики. Вивчаючи процеси становлення та виникнення нового в цих
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дисциплінах доречно поряд з традиційними методами впроваджувати
синергетичні підходи. Це дасть змогу в подальшому створити горизонтальне
поле
синергетика освіти (synergetics of) передбачає синергетичність самого
процесу освіти, становлення особистості, здобування знань. У цьому
проявляється антропний принцип постнекласичного періоду розвитку
синергетики в процесах діалогу та розвитку самореферентних систем. Ми
погоджуємось з думкою І. Предборської, яка наголошує на цінності
синергетичного підходу для розвитку сучасної екологічної освіти.
Синергетика пропонує модель саморозвитку людини у світі та пошуку
людиною свого місця в ньому [20].
У процесі освіти усі набуті знання, потреби, переконання мають
відображатися у практиці. Так в працях В. Крисаченка і М. Хилька
розглядається феномен екологічної діяльності та її ефективність. Наприклад,
гармонізації всіх видів і форм діяльності в системі «соціум – природа»,
розширення природоохоронної діяльності людей, культура здійснення цієї
діяльності [11]. І. Предборська зазначає, що в сучасній системі освіти
відбувається розрив навчання та виховання. Освіта для людини, як компас в
екологічній діяльності, необхідний для подальшого пошуку свого місця в
світі [20]. Так відомий філософ Дж. Дьюі підкреслює, що освіта – це
лабораторія, в якій втілюються філософські концепції та застосовуються на
практиці. Запропонувавши дитино-центровану педагогіку визначальним
фактором ефективності навчального процесу, філософ зазначає, що
ефективність буде високою, наразі самовизначення майбутнього
громадянина, коли він відкриває нові здібності та якості індивіда [28]. Отже,
необхідність у екологічній освіті обумовлена потребою людства у
збереженні природного середовища, від якого залежить здоров'я та життя
людини. Вона включає процеси навчання, виховання та розвитку
особистості. Екологічна освіта – необхідна складова екології педагогічної
діяльності, від рівня якої залежить гармонійний, духовний та екологічний
стан людини, а від нього в свою чергу залежить безпечний розвиток
суспільства. Перспективи подальшого дослідження передбачають
впровадження знань, умінь та практичних навичок, здобутих в процесі
екологічної освіти в педагогічну діяльність вчителів.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КРИЗИСА
Данная статья посвящена вопросам экологического образования. Рассматривается
причина и сущность экологического кризиса в современной системе образования.
Екологічна освіта в умовах екологічної кризи
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Обоснована сущность понятия экологического образования. Установлено содержание и
задачи экологического образования. Определенны периоды развития экологического
образования. Рассмотрен синергетический подход к экологическому образованию.
Ключевые слова: экологическое образование, образование, экологический
кризис, экологическая культура, экологическое сознание
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ENVIRONMENTAL EDUCATION IN CONDITIONS OF ECOLOGICAL
CRISIS
This article is devoted to the issues of ecological education. Is considered the cause and
essence of the ecological crisis in the modern system of education. There is substantiated the
essence of the concept of environmental education. Found the content and objectives of
environmental education. Certain periods of the development of ecological education.
Considered a synergetic approach to environmental education.
Keywords: ecological education, education, environmental crisis, ecological culture,
environmental consciousness
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