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ЕСЕ 

на тему : « Моя прикладна філософія.». 

 Стать выше себя непросто, 

 И всем по плечу едва ли. 

 Но все мы такого роста, 

 Какой потолок избрали. 

    Т.Смирнова  

Я завжди отримую велике задоволення, коли маю нагоду познайомитися з 

успішними людьми, успішними навчальними закладами, успішними способами життя. 

Разом з тим – не можу зрозуміти, чому ще є так багато людей у нашому оточенні, для 

яких слово «успішність» має не заслужено вузьке значення. Наприклад, успішною вони 

вважають людину, яка має великий статок, школу – тільки у випадку надзвичайних 

академічних досягнень її вихованців. Такий підхід до життя і подібне тлумачення 

термінів, прошу погодитися зі мною, призведе до апатії, невіри у власні сили, зниженню 

соціальної активності. Я відкидаю подібну філософію. Моя прикладна філософія – «Успіх 

– це технологія, якій можна навчатись». Нехай маленький успіх, але він наш особистий. 

Нехай це успіх в озелененні класних кімнат  чи длагоустрою території рідної школи, але 

це власними руками. Нехай в конкурсі екологічних проектів, але це успіх з частинкою 

дитячої душі. Нехай успіх в екологічній освіті, та він на благо людей. Я глибоко 

переконаний, що ті мої коллеги, які дочитали до цього місця, погодяться із вище 

викладеним, а також знайдуть час, щоб познайомитись із алгоритмом комплексного 

підходу до екологічної освіти в школі І-ІІІ ступенів, з роботою наших учителів та учнів по 

удосконаленню екологічного виховання, підвищенню екологічної культури кожної людини, 

по охороні навколишнього середовища. 
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ВСТУП 

…логіка природи - є найдоступніше 

 і найкорисніше для учнів. 

   К.Д.Ушинський 

 

АКТУЛЬНІСТЬ РОБОТИ. 

Нині вже нікого не доводиться переконувати  в тому, що людство впритул 

зіткнулося з глобальною екологічною кризою і проблема ця потребує негайного 

вирішення. Людство досягло такого рівня розвитку, що, нажаль, не може існувати далі, не 

змінюючи природних умов.Тому надалі люди будуть змушені робити це обдумано, 

передбачаючи далеку перспективу, і використовувати знання основних екологічних 

законів, адже інших шляхів виходу з екологічної кризи суспільство не має. У високо 

розвинутих країнах світу екологічним вихованням нині охоплюються всі верстви 

населення. На жаль, Україна значно відстає в цьому. 

У обстановці погіршення екологічної ситуації в країні, зниження життєвого рівня, 

відсутності стійких етичних орієнтирів, домінування споживацької психології, 

обмеженого сьогохвилинною вигодою без довгострокового прогнозу, в атмосфері 

байдужості і потурання, безкарності за екологічні правопорушення, сформувати нове 

розуміння людини, особливо молодої, своїх обов'язків перед природою непросто. І все-

таки загальноосвітня школа покликана вже сьогодні проявити наполегливість у вихованні 

нового покоління, якому властиве особливе бачення світу як об'єкту його постійної 

турботи. Я вважаю формування екологічної свідомості найважливішим завданням школи 

в даний час, і здійснювати екологічне виховання, на мою думку, треба через системний 

підхід, тільки тоді набуті знання можуть перетворитися в міцні переконання. 

ПРАКТИЧНЕ І ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ. 

Практичне значення моїх напрацювань, узагальнень та робіт моїх колег полягає у 

застосуванні комплексного підходу до екологічної освіти у школі І-ІІІ ступенів, 

вдосконалення окремих елементів освітнього простору учнів та внутрішньої організації 

діяльності школи.  

Ви запитаєте: 

- Для кого і чому має бути цікавою ця робота? 
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 -  Для тих, хто стратегічною метою розвитку своєї школи бачить формування 

особистості з новим ексцентричним типом мислення  й  свідомості,  високим ступенем 

екологічної культури; створення  умов  для  поглиблення фундаментальної освіти з 

природничих дисциплін, оновлення  змісту  науково – дослідницької  та   практичної   

діяльності учнівської молоді.  Для тих, хто серед основних завдань школи бачить 

формування системи знань, поглядів, переконань учнів, які забезпечать громадську  

відповідальність за стан навколишнього  середовища як основи існування  держави,  

розвиток  готовності поліпшити  довкілля  шляхом   прийняття   необхідних  екологічно  

грамотних   рішень  на  основі  нового стилю  мислення  і  життя  у  злагоді з природою 

(цю  провідну ідею ми розвиваємо від   початкової  освіти  до  закінчення  школи); 

відродження кращих традицій  українського  народу  у  взаємовідносинах  з  довкіллям,  

виховання любові до рідної  природи; усвідомлення  безперспективної  технократичної 

ідеї  розвитку й необхідності  заміни  її   на  екологічну, яка   базується на розумінні 

єдності всього живого  й  неживого у складно організованій глобальній системі 

гармонійного співіснування  й  розвитку; забезпечення  наступності й неперервності  

навчання,  розвитку та  виховання  в  інтелектуальній, еколого–натуралістичній сферах; 

формування культу інтелектуальної, фізичної та творчої праці. 

 

РОЗДІЛ 1. Екологічне виховання в школі 

 

Природне середовище було, є і буде незмінним партнером людини в їх 

повсякденному житті. Ми черпаємо із скриньки природи всі наші багатства. Природа, її 

краса і велич залишаються нашим головним скарбом, нашою святинею. А школа – це 

простір життя дитини, де вона не готується до життя, а живе. Вся діяльність нашої школи 

вибудовується так, щоб сприяти становленню   особистості  як  творця  життя,  

гармонізації  і  гуманізації  відносин  між   учнями  і  педагогами,  школою і  родиною,  

людиною і природою. Вибудована моїми колегами-однодумцями педагогічна система має 

міцне, живе духовне ядро. 

1.1 Мета і завдання екологічного  виховання.   

І. Мета  і  завдання  екологічного   виховання. 

Основною  метою  екологічного   виховання  є формування  навичок,  

фундаментальних  екологічних знань, екологічного  мислення   і  свідомості, що  

ґрунтуються  на  ставленні  до   природи  як  до  універсальної,  унікальної  цінності. 

ІІ. Найголовнішими   завданнями  екологічного   виховання  є: 

1. Формування  екологічної  культури  учнів: 

- інтересу  до долі  природи; 

- знань  про  природу; 

- позитивної  діяльності  і  поводження  в  природі 

2.  Розвиток екологічного  виховання, що  спрямоване   на  поєднання  раціонального   

й  емоційного  у   взаємовідносинах   людини   з  природою  на  базі  принципів  добра  й  

краси,  розуму  й  свідомості,  патріотизму,  наукових  знань  і  дотримання  екологічного  

права; 

3. Розвиток розуміння різнобічної  цінності  природи;  переконаність  у  необхідності  

охорони   природи   й  особистій  причетності  до  цієї  справи 

ІІІ. Зміст   та  структура  екологічного   виховання. 

Зміст  екологічного   виховання  спрямований  на   формування  особистості  з  

екологічною  світоглядною  установкою  на  дотримання  норм  екологічно  грамотної   
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поведінки і виховання  практичних дій щодо  захисту  власного  здоров'я  і  

навколишнього  середовища. 

1.2  Структура  екологічного  виховання  в  школі: 

1. Екологічне  виховання  молодших школярів (елементарні знання про   природу) 

Молодші школярі   набувають  особистого   досвіду  культури  поведінки  в  

соціальному  та  природному  оточенні, співпраці  у різних  видах  діяльності. Освітніми  

результатами  цього   ступеня  школи   є  повноцінні  мовленнєві, читацькі,  

обчислювальні  навички, узагальнені  знання  про   реальний  світ  у  його  зв’язках  і  

залежностях; елементарні  знання  про природу  та  взаємозв’язки  у  ній,  взаємодію  і  

взаємовплив  людини  і природи,  розуміння  погіршення  стану  навколишнього   

середовища  внаслідок  нераціональної  господарської   діяльності  та   особистої   

причетності  до  появи  екологічних  проблем;  розвиток  цілісного  ставлення  до   

природи  як  джерела   задоволення  естетичних, комунікативних,  пізнавальних  та  інших 

потреб   особистості; формування  елементів  здорового  способу  життя  та   навичок  

екологічно  доцільної  поведінки; 

ІІ. Екологічне  виховання  школярів-підлітків (усвідомлення  екологічних  

проблем, позитивна  діяльність  та  поводження  в   природі) 

ОСНОВНА  школа (5-9 класи) формує  в  дітей  готовність  до  подальшого  вибору  

одержання  освіти, оволодіння  ними  основами  екологічної  культури  і  профілю  

навчання…  

Учні  мають: 

- знати сутність  екології  як  науки   та  сфери  практичної  діяльності  людини,  

поняття  та  закономірності,  що характеризують   природу  як  цілісну   систему; 

- усвідомлювати  первинність   природи,  всезагальний  та   об’єктивний  характер  

природних   закономірностей,  необхідність  їх   дотримання  людиною; 

- розуміти  діалектичний  характер  впливу  науково – технічного  прогресу на 

природу, сутність   та  причини  виникнення  глобальних  екологічних   проблем,  шляхи   

досягнення  збалансованого   екологічно  безпечного   розвитку. 

В цьому віці  в учнів  формуються знання  про екологічні  права  і обов’язки  

громадян України; вони   вчаться   оцінювати  стан   навколишнього  середовища,  беруть   

участь у практичних природоохоронних діях, художньо – естетичних і екологічних  

заходах. 

Завершується  формування  загально навчальних  умінь  і навичок,  оволодіння  

навчальним   матеріалом  на  рівні, достатньому  для  подальшого   навчання. Важливого 

значення  надається  формуванню здорового  способу  життя. 

ІІІ. Екологічне  виховання  старшокласників (творчий  пошук  вирішення  

екологічних  проблем) 

СТАРША  школа забезпечує  поглиблений  рівень  екологічної  освіти  відповідно   

до  спеціалізації. Він   забезпечує  усвідомлення  старшокласниками  взаємозалежності  

екології  та  економіки,  знання  груп   професій за  впливом   на  довкілля.  Учні  старшої  

школи мають  знати особливості впливу на навколишнє  середовище  обраної   майбутньої  

професії,  відповідні  вимоги  до   фахівця,  бути обізнаними  із  екологічним   

законодавством відповідної  галузі  господарства,  добре   орієнтуватися  в   екологічних  

проблемах  України.  У  цілому в старшокласників має бути сформована особистісна  

екологічна позиція і вміння її  відстоювати  в  умовах   правової   демократичної   держави. 
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РОЗДІЛ 2. Комплексний підхід до екологічної освіти в школі 

 

Для  реалізації  екологічного   виховання  в школі   мною  була запропонована   

Концепція розвитку школи, яка передбачає  екологізацію навчальльно-виховного   

процесу. Згодом вона була обговорена та затверджена на засіданні педагогічної ради.  

Концепція  передбачає включення в навчально-виховний процес таких  блоків: 

-організаційний (дозволяє  виявити  екологічні  проблеми,  сформувати  у  дітей  

установку  на  їх  рішення ); 

- пізнавальний  (містить  традиційні  форми  роботи (бесіди,  лекції,  зустрічі з  

фахівцями,  перегляди   екологічних   передач  і  фільмів )   і   нетрадиційні  (дискусії, 

прес-конференції,  заочна  подорож,  аукціон  знань,  конкурс  екопроектів) 

- пізнавально-розважальний  (виховує  емоційно-цілісне  ставлення  до  природи); 

- практичний  (сприяє  виробленню  соціальної   активності  і  формує  необхідні  

навички   надання  допомоги  природі) ; 

- просвітительський  (створює  умови  для    активного   залучення  школярів  до  

природоохоронної  освіти  однолітків  і  дорослих); 

- благодійний -   ( виховує   гуманне  ставлення  до  людей  і  природи); 

- підсумковий -   ( дозволяє  переконатися  в  значущості  виконаної  роботи  ,  

підбити  підсумки,  поставити  нові  цілі)  

 

2.1 Приклади заходів по екологізації навчально-виховного процесу. 

 

Вчителі працюють над тим, щоб   організувати   роботу  з   екологічного   

виховання  цікаво,  значущо  й  емоційно   привабливо  для  учнів. 

Наприклад ,  екологічне  виховання   школярів  підлітків  включає: 

1. організаційні  заходи  : 

- організація  екозагонів; 

- проведення  екологічних  зборів; 

- проведення екологічних екскурсій; 

2. пізнавальні  заходи: 

- екологічні  ігри   типу  КВК; «Щасливий  випадок», «Що? Де? Коли?», День  

екологічних  знань, «Екологічний  вісник»,  експедиція  у  світ   розгаданих  і  

нерозгаданих  таємниць   природи,  конкурс  незакінченої  розповіді  з  екологічної   

тематики,  екологічні  вікторини,  екологічні стежини ,  участь  у  роботі МАН  і 

т.д. 

   3. просвітительська  робота: 

 - випуск  листівок,  бюлетенів, фотостендів,  стінгазет, фотосесій; 

 - екологічна    агітбригада; 

 - презентація науково-дослідницьких робіт; 

 - презентація аншлагів на тему Бережіть природу! 

- виступи на радіо, та друкування матеріалів в   комунальній  газеті; 

- вікторини, галереї, вісники; 

    4. практичні  заходи: 

 - акція «Посади своє дерево»; 

 - акція «Зелений офіс»; 

- збір насіння та посадкового матеріалу 

 - озеленення  класів,  вулиць,  пришкільних   ділянок; 

 - виготовлення  будиночків  для  птахів; 

 - підгодовування  птахів  і  звірів; 

- трудовий десант; 

- творча майстерня; 

- операція «Вербовий пояс»; 

- конкурс творів, конкурс малюнка на асфальті; 



 

6 
 

- конкурс газетних репортажів; 

- конкурс-захист плакатів; 

-ілюстрована казка. 

 5.  розважальні  заходи: 

- свято «Єдиний тиждень лісництва»; 

- казка-розвага ; 

- гра «Прикрась дерево»; 

 - тематичні  свята  на  екологічну  тематику; 

 - конкурси  читців,  співаків; 

 - конкурси  екологічних  казок. 

 6.  благодійні  заходи: 

 - акція  «Милосердя»; 

 - акція «Подарунок  друзям»; 

 7.  підсумкові: 

- відео та фото-звіти; 

- оформлення виставок; 

- нагородження. 

Слід   пам’ятати   про  те,  що  кожний  захід  екологічного  змісту  вирішує   

завдання  навчання,  виховання  і  розвитку   школярів  і  спрямований  на   формування  

екологічної  свідомості,  виховання  необхідних  почуттів,  організацію  позитивної  

діяльності  школярів  у  природі. 

 

2.2 Реалізація діяльністного підходу в шкільній екологічній освіті. 

 

Головне,  щоб   робота  з  формування  екологічної   культури   учнів  кінцевим  

результатом  мала  збереження    і  збільшення   ресурсів природи.   Зміни, які  має  

здійснити наша школа,  розраховані на 11 років. Вони   здійснюватимуться   поступово, 

відповідно   до  концепції розвитку школи, національної   доктрини  розвитку  освіти  

України  у ХХІ столітті, концепції екологічної освіти  за  рахунок  створення  та  

впровадження  „Комбінованої  системи   організації  навчально – виховного   процесу”, 

яка   включає   в  себе  впровадження  елементів  цілісної   системи екологічної  освіти   в  

загальноосвітньому  навчальному   закладі ,  модель   академічної  профілізації   без  

зниження   обсягу   та  рівня  загальної  середньої   освіти  дитини. 

Основним ефективним засобом формування екологічної культури є екологізація 

шкільної освіти, тому ми включили екологічні аспекти, що пов’язані з основним 

матеріалом, до складу практично всіх навчальних дисциплін. В основу процесу 

екологізації поклали дидактичні, психологічні та методичні принципи. 

Але все це стало потім. А що ж було спочатку? 

( Сторінками історії.) 

На одній з колегій відділу освіти, де головним було питання визначення профілів 

навчальних закладів міста, я почував себе доволі спокійно і розвантажено, бо не готувався 

доповідати про вибраний профіль. Школа у нас невелика, десятий клас один – отже 

універсальний профіль ми вже давно вважали своїм рідним. Але цього разу прийшлось  

визначатись! Згадав я територію школи (площа 2,8 Га), шкільний розсадник, клумби, 

знайомих лісників і лісничих, згадав, що і сам народився і виріс в лісі, тому вибір було 

зроблено. З колегії я прийшов зі звісткою, що тепер ми, нарешті, маємо профіль і назва 

його – еколого-натуралістичний. 

А далі завирувала і закипіла робота: 

- створили учнівське лісництво у 2005 році; 

- відбулись зустрічі з директором дендропарку «Софіївка» НАНУ, директорами 

ДП «Гайсинліс» та Тростянецький агроліс, лісничими Басаличівського та 

Ладижинського лісництв з якими були підписані договори про співпрацю у 

лісівничій справі; 
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- домовились із міжшкільним навчально-виробничим центром «Спадщина» про     

створення на базі нашої школи гуртків: «Юні натуралісти» , «Лісове 

господарство» , «Юні квітникарі і знавці лікарських рослин»  

- ввели гуртки шкільні: «Лісова справа», «Квітникарі» , «Джміль і бджілка»; 

- ввели спецкурси: 5 клас - Рідний край; 6 клас - Основи екології; 7 клас - Життя 

рослин; 8 клас -Екологія рослин; 11 клас - «Лісознавство з основами 

ліствництва. Дендрологія». 

- Ввели на базі школи  технологічний клас професійного навчання, професія – 

робітник зеленого будівництва (кваліфікація – 2, 3, 4-й розряди);  

-  факультатив у 2-4 класах «Юні друзі природи»; 

- Висадили 500 саджанців ялини, висіяли насіння дуба червоного, каштана в 

шкільному розсаднику; 

- Створили зимовий сад та живий куточок; 

- Беремо участь в роботі МАН, в конкурсах, акціях еколого-натуралістичного 

спрямування місцевого, регіонального та республіканського значення; 

- Систематична робота з ЗМІ (газета, радіо); 

- Участь в міжнародному конкурсі малих екологічних проектів SEPS-ІІ; 

- Участь в проекті «Молодь обирає дію». Результатом проекту стало будівництво 

паркану навколо парку в центрі старої частини міста; 

- Вивчення досвіду роботи Лісної школи в місті-побратимі Коло Велико-

польського воєводства республіки Польща; 

- Створення веб-сайту на сторінках якого розповідається про наш напрямок 

роботи ( www.lad-zosh1.ucoz.ru ); 

- налагодження дружніх стосунків нашими юними лісівниками з представниками 

учнівських лісництв різних регіонів України; 

- Проведення «уроків в природу» за В.Сухомлинським практично з усіх 

дисциплін, не менше 1-го уроку в семестр; 

- Розробили  концепцію розвитку школи, яка передбачає екологізацію навчально-

виховного процесу в нашій школі; 

- Розпочато роботу навчально-дослідного майданчика на базі національного 

ландшафтного майданчика «Коростовецький»; 

- Виділили кабінет з євроремонтом для кімнати лісництва; 

- Проклали три екологічних стежини; 

- Встановили на території школи експозицію рослинного та тваринного світу 

лісів Поділля, 16 аншлагів «Бережіть природу», виготовили 6 банерів Історія 

шкільного лісництва; 

- Заклали фазанарій та дендровідділ (видовий склад – близько 30 видів, 

кількісний – 150 рослин); 

- Побудували парник та теплицю (площа теплиці – 118 м.кв.); 

- Було висаджено більше 105-ти тисяч саджанців дерев на території сусідніх 

лісництв; 

- Відзначаємо традиційне свято «Єдиний день лісництва», в рамках якого 

проходить близько 30-ти різноманітних заходів, в яких задіяна вся школа та 

наші партнери з МНВЦ «Спадщина», громадської організації «За чисте 

довкілля»; 

- Відзначаємо наших активних учасників природоохоронної роботи 

заохочувальними поїздками, екскурсіями, грошовими преміями та цінними 

подарунками; 

- Підписали договір про співпрацю з Уманським національним університетом 

садівництва. 

Ось такий, далеко не весь, перелік тієї роботи, яка пророблена нашим колективом. 

Частина із тих, хто буде читати цю роботу, запитає: 

http://www.lad-zosh1.ucoz.ru/
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--А з якими труднощами ви зустрічаєтесь, чи існують такі, бо складається враження 

«безхмарності» такого серйозного проекту?! 

--Проблеми є і без них було б нецікаво. Але це зовсім не означає, що ми їх штучно 

створюємо, а потім героїчно долаємо. Наведу приклади кількох із них: 

- Теплиця наша опалюється електрикою. Єлектрокотел має потужність 18 КВт. 

Далі не варто й розповідати, скільки грошей коштує місяць роботи теплиці. 

Навіть трьохзонний лічильник не рятує, тому робота теплиці має сезонний 

характер; 

- Відсутність системи поливу не дозволяє підтримувати висаджені рослини в 

дендровідділі, на клумбах в належному стані протягом всього весняно-

осіннього сезону; 

- Кадрове забезпечення - одне з найважливіших питань: не навчають наші вузи 

«фанатичній» відданості і любові до природи вчителів природничого циклу; 

- Участь наших дітей у деяких конкурсах справила на них негативне враження. 

Вони приїхали з переконанням, що переможці цих заходів розписані на кілька 

років вперед (для цього в них були серйозні аргументи). Ми, дорослі, все 

можемо зрозуміти, але я ніколи не погоджусь, коли  ображають дітей такими 

меркантильними підходами, коли заставляють «дорослішати»  у неприродно  

викривленому просторі; 

- Помилка була в нас у підході до міжнародного конкурсу екологічних проектів 

SEPS-ІІ. Проект був розроблений з традиційно українським розмахом – чим 

більше заходів  заплануємо, чим завдань більше перед собою поставимо, тим 

більший грант отримаємо. Але прагматичне і орієнтоване на вузьку 

спеціалізацію міжнародне журі мало інше бачення. 

Схематично структура зображена на рис.1. 

 

ВИСНОВОК 

Питанням екологічного виховання займається увесь колектив. Роблять колеги це по-

різному і в плані підходу, і в плані відповідальності, але робота проводиться систематично 

і результативно. І головне те, що за всім цим розмаїттям методів і прийомів роботи учні 

стають більш екологічно вихованими, а 12 наших випускників поступили у навчальні 

заклади та отримують професії еколого-натуралістичного спрямування. 

Результати нашої роботи засвідчують можливість ефективного застосування 

комплексного підходу до організації екологічної освіти в школі І-ІІІ ступенів. 


