






принципів екологічної освіти із загальнодидактичними принципами; 
недостатньо використовується найбільш ефективний зарубіжний досвід 
екологізації навчально-виховного процесу; не у повному обсязі визначе
но роль, місце і значення екологічної освіти у системі освіти професійно-
технічних навчальних закладах та на виробництві, відсутні принципові 
позиції щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у 
зміст екологічної освіти. 

Водночас, зазначена проблема є комплексною і вимагає системно
го підходу до вирішення, складність якого зумовлена численністю і 
різноманітністю факторів, що безпосередньо впливають на неї. 

Як узагальнення, у руслі означеної проблеми доцільно навести об
грунтоване положення, Н.Г.Ничкало щодо завдань освіти: відвернути 
людину від вузько суб'єктивних інтересів і змусити її перейнятися цілим 
[З, 355] та висновок про сучасне усвідомлення багатогранності взаємо
зв'язків між освітою, соціумом і ролі освіти у розв'язанні проблем су
часності і завдань майбутнього [2,23]. 

У своєму баченні проблеми ми виходили з припущення, що «дода
ткової екологічної освіти потребують на всіх рівнях державної, освітян
ської, виробничої ієрархії» [1, 338], а першочерговим пріоритетним 
національним завданням наразі стає підвищення рівня екологічної осві
ченості народу України. Тільки такий, екологічно свідомий елітний 
прошарок здатен подолати або зменшити вплив факторів нестійкості і 
перевести суспільство на шлях гармонійного розвитку з урахуванням 
рекомендацій провідних вчених [4]. 

Можливість реалізації зазначених завдань безпосередньо пов'язу
ємо із освітніми реформами. Передусім, у реформуванні базових скла
дових освіти - її фундаменталізації та гуманізації - екологічна компо-
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нента має посісти ключову позицію, що безумовно посилить «олюд
нення всього процесу освіти». Сутність оновлення освітнього простору, 
який стає можливим за умови впровадження екологічного підходу, 
полягає у змінах до аналізу явищ, у тому числі таких складних як лю
дина, її потреби, інтереси, саме тому екологічна освіта покликана набу
ти функції радикального оновлення усієї освіти й сприяти становленню 
екологічно орієнтованого мислення, що є абсолютно необхідною пере
думовою набуття суспільством, зокрема майбутніми фахівцями, нави
чок природовідповідної практики, котра підтримає оновлення усіх 
аспектів життєдіяльності суспільства. Здобута екологічна освіта нової 
якості дасть змогу усвідомити її необхідність і беззаперечність, адже її 
метою стає не стільки набуття відповідних знань, скільки формування 
комплексних особистіших якостей, що виходять за межі можливостей 
окремих навчальних дисциплін і освітніх галузей, і сама екологічна 
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освіта «стане у лави таких видів освіти як гуманітарна, політехнічна 
тощо» [6]. 

Передусім розвиток екологічної освіти має ґрунтуватися на випе
реджувальному змісті у такий спосіб, коли вона постає не як самоціль, 
N як вирішальний засіб формування екологічного мислення, екологічної 
свідомості; виховання потреби екологічної діяльності, тобто такої 
парадигми свідомості, що відповідає настановам стійкого розвитку. 
Тика орієнтація визначає двоєдине підґрунтя екологічної освіти, коли 
вона має як ціннісний, так і діяльнісний характер, закорінений у тради
ційне природокористування українського народу, у його моральні 
підвалини ставлення до природи та інших людей. Тільки у такій по
двійній орієнтації екологічна освіта спроможна як зберегти традиційну 
екологічну культуру власного народу, так і відтворити найкраще із 
чипозиченої на світових теренах. Саме виокремлення і наповнення 
чмістом кожного із зазначених чинників є прийнятним і доцільним у 
системі екологічної освіти професійно-технічної школи. 

Отже, ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження від
повідно до визначення педагогічного прогнозування, за яким отриман
ня прогностичних даних унеможливлене без попередніх наукових 
пошуків за повним науковим циклом - від вивчення проблемної ситуа
ції в теорії та практиці до організації дослідно-експериментальної 
перевірки гіпотези і результатів дослідження, маємо підстави ствер
джувати, що розвиток екологічної освіти в професійно-технічних на-
ичальних закладах має відбуватися з урахуванням: 

• неперервності і наступності, коли здійснення екологічного на
вчання і виховання триває протягом усього періоду навчання в 
професійному училищі і передбачає вертикальну і горизонта
льну інтеграцію екологічної освіти, що має забезпечувати по
ступове формування морально-етичного ставлення до природи 
в процесі професійної діяльності і в побуті; 

• універсальності, що ґрунтується на універсальності самого змі
сту екологічних знань та усвідомленні, що екологічні знання 
потрібні усім, незалежно від соціального статусу, віку, характе
ру професійної діяльності; 

• диференційованості і варіативності, що передбачає орієнтацію 
змісту екологічної освіти з урахуванням державних нормативних 
вимог до фахівця певної галузі; різноманітність форм і методів 
навчання з урахуванням потреби в обсязі екологічних знань; 

• наступності і наскрізності, коли набуття екологічних знань від
бувається від предмета до предмета і від курсу до курсу, з по
ступовим поглибленням і ускладненням; 
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