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ПРИНЦИП ГУМАНІЗМУ ЯК ДОМІНАНТА 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ 

В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

 

У сучасних умовах демократизації та гуманізації українського 

суспільства першочерговим завданням освіти є виховання всебічно 

розвиненої, творчо мислячої людини. Справжнім багатством кожної 

держави є людина, творча особистість з властивим їй прагненням до 

краси і самовираження, із свідомим ставленням до навколишнього 

середовища. Людина невід’ємна від природи. Їй ми завдячуємо своїм 

існуванням, досконалістю, силою й красою. Проте на сьогоднішній день 

навколишнє середовище зазнає певних змін і потребує особливо 

дбайливого ставлення. 
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Виховання сучасної молоді спрямоване на подолання 

споживацького ставлення до природи та її ресурсів, поєднання 

раціонального й емоційного у взаєминах людини з природою, що 

базується на принципах добра й краси, розуму, свідомості, патріотизму. 

Гострота сучасної екологічної ситуації в усьому світі і в Україні, 

зокрема, породжує чимало проблем. Одна з них – виховання молодого 

покоління, здатного гармонійно співіснувати з природою, раціонально 

використовувати та відтворювати її багатства, психологічно готового 

оберігати її. Формування нового екологічного мислення, реалізація 

екологічної освіти сприятиме вирішенню зазначеної проблеми. 

Екологічна освіта і виховання покликані забезпечити підростаюче 

покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, 

допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства і 

кожної людини зокрема, виробити потребу в спілкуванні з природою та 

сформувати прагнення брати активну участь у поліпшенні довкілля. 

Передумовою цього є екологічні знання, а результатом – екологічний 

світогляд. 

Чудовий посібник з екологічної освіти і виховання шкільна 

педагогіка отримала завдяки діяльності видатного педагога-гуманіста В. 

О. Сухомлинського. Усі праці павлиського педагога «написані з 

природи» і є навчальним посібником вчителю, керівнику творчого 

учнівського об’єднання. «Краса природи – це могутнє джерело енергії 

думки, це поштовх, що пробуджує і ледачу, і сонну, і інертну думку. 

Перед красою кожна дитина така, якою вона є насправді, під впливом 

краси вона стає такою, якою вона повинна бути. Коли дитина опиняється 

віч-на-віч з природою, коли перед нею відкривається світ дивних речей – 

дайте волю дитячим вчинкам, саме через вчинки ви найкраще зможете 

спостерігати, як сприймає навколишній світ кожна дитина, що вона 

бачить, як думає» [6, с. 45]. 

У системі В. О. Сухомлинського велика роль приділяється природі 

і як об’єкту пізнання, сфері активної діяльності, відчутнішої частини 

дитячого життя. Разом з тим В. О. Сухомлинський дійшов висновку, 

що природа сама собою не виховує, а виховує тільки активна взаємодія 

людини з природою. Цей висновок став основним принципом в 

організації праці учнів Павлиської середньої школи: «Ми прагнемо 

того, щоб усе життя вихованців було сповнене творіння в світі 

природи. Ми не уявляємо собі повноцінного виховання без того, щоб 

кожний наш вихованець за роки навчання в школі не перетворив 

кілька десятків квадратних метрів мертвої глини, мертвого пустиря в 

родючу землю!» [5]. 

У своїх працях «Павлиська середня школа», «Школа і природа», 

«Природа, праця, світогляд» та ін. В. О. Сухомлинський підкреслює, що 

в умовах сільської школи можливості взаємодії учнів з природою 
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невичерпні, і головним спрямуванням їхньої діяльності має бути перш за 

все піклування про збереження родючості ґрунту. Посильна участь учнів 

у боротьбі з руйнівною стихією є школою громадянства, змужніння та 

господарництва, що, як зазначає педагог, вчить дітей пізнавати ціну 

праці, землі і хліба. 

В. О. Сухомлинський вибудував струнку педагогічну систему, 

зорієнтовану на природоохоронне навчання й виховання. Суспільне 

виховання, на думку педагога, не повинно відокремлювати дитину від 

навколишнього світу, а навпаки – зобов’язане максимально 

враховувати особливості її розвитку як природної істоти: «Людина 

була й завжди залишається дитям природи, і те, що ріднить її з 

природою,  

має використовуватися для її прилучення до багатств духовної 

культури» [5, с.127]. 

На формування всебічно розвиненої, гармонійної особистості 

дитини спрямована система виховання видатного педагога В. О. 

Сухомлинського: «Природа – колиска дитячої думки і треба прагнути, 

щоб кожна дитина пройшла школу дитячого мислення...» [3, с.565].  

Спілкування з природою поступово стає одним з важливих аспектів 

виховного процесу. Воно тісно пов’язане з вихованням такої важливої 

складової, як культура екологічної поведінки. У початкових класах 

молодші школярі знайомляться з поняттям «екологічної культури», яка є 

складовою частиною світової культури [4, с.36]. Екологічна культура 

розглядається як культура усіх видів людської діяльності, так чи інакше 

пов’язаних з пізнанням, освоєнням і перетворенням природи; як 

формування громадянської відповідальності за долю оточуючого 

середовища та безпосередня участь у проведенні природоохоронних 

заходів тощо. Виховання у дітей молодшого шкільного віку глибокого 

усвідомлення важливості сучасних екологічних проблем у житті та 

майбутньому розвитку усього людства охоплює: 

• знання про взаємозв’язки в природі та усвідомлення людини як її 

частини;  

• розуміння необхідності бережливого ставлення до навколишнього 

середовища; 

• вироблення умінь та навичок позитивного впливу людини на 

природу; 

• розуміння естетичної цінності природи; 

• засудження поведінки людей, які завдають шкоди природному 

середовищу. 

Діти засвоюють, що свідоме і бережливе ставлення кожного з нас до 

природи можливе тільки за наявності власної екологічної культури, 

широких знань, які повинні формуватися ще з раннього дитинства. 

Формування дбайливого ставлення до навколишнього – складний 
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процес, а тому дуже важливими є враження від першої зустрічі з 

рослинкою,твариною або природним явищем (веселка, дощ, блискавка). 

Зміст навчально-виховної роботи в цьому напрямі – у розкритті перед 

дітьми багатогранної цінності природи. Завдання учителя полягає в тому, 

щоб взаємодія природи і людської особистості була частинкою життя 

його вихованців, посідала певне місце в їх духовному світі. Педагог не 

тільки повинен прищепити любов до природи, а й усвідомлення 

необхідності її охорони, популяризації знань про навколишнє 

середовище [1, с.42].  

В.О.Сухомлинський наголошував, що «у людини може бути міцна 

моральна серцевина лише за умови, коли мірою усього, до чого вона 

прагне, є перші цінності, а ці цінності – рідна земля, її багатства, які 

збережені та передані новим поколінням...». Початкова школа відкриває 

неабиякі можливості для цього, бо саме тут закладаються підвалини 

інтелекту, структура мислення, а природна допитливість дітей та щирий 

інтерес до оточення створюють надзвичайно сприятливі умови для 

виховання гармонійної особистості. За В. О. Сухомлинським, «треба 

вчити жити так, щоб долю народних надбань дитина сприймала близько 

до серця як глибоко особисте; щоб особисті турботи були тісно пов’язані 

з працею на благо людей...» [4, с.415]. Таким чином, очевидним є те, що 

завдяки пізнанню навколишнього середовища, тісній співпраці дитина 

усвідомлює цінність власних зусиль, які сприяють примноженню та 

збереженню природних багатств. 

В. О. Сухомлинський завжди підкреслював, що треба навчати учнів 

розуміти природу, піклуватися за збереження і примноження її багатств. 

Найважливіші умови виховання бережливого ставлення до природи – це 

пізнання та вивчення рідного краю, розвиток в учнів позитивних 

емоційних виявів до навколишніх об’єктів, активна практична 

діяльність. Пізнання та вивчення природи рідного краю слід починати зі 

спостережень у природі. Видатний педагог сформував низку порад щодо 

організації спостережень для підвищення їх ефективності: 

спостереження мають викликати почуття радості, супроводжуватися 

короткими, емоційно насиченими розповідями про даний об’єкт, 

необхідно звернути увагу на красу навколишнього світу. 

Саме методам безпосереднього ознайомлення дітей з природою В. 

О. Сухомлинський надавав першочергового значення. «Ведіть дітей у 

ліс, до річки, на луг, – писав він, – відкрийте перед ними джерело, без 

якого неможливе повноцінне духовне життя, і ви побачите, як діти 

стануть розумними, спостережливими, кмітливими» [6, с.45]. 

Освіта й виховання нових поколінь через тісну єдність з природним 

середовищем є одним з найважливіших механізмів побудови 

суспільства, яке базується на дбайливому ставленні до довкілля. На 

сучасному етапі розвитку українського суспільства творча спадщина 
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видатного педагога Василя Сухомлинського може стати джерелом 

розв’язання проблем виховання і навчання молодших школярів. 

Розкриваючи найпотаємніші схованки дитячої душі, усвідомлюючи роль 

учителя у духовному, розумовому, естетичному, фізичному, трудовому 

вихованні підростаючого покоління, педагог утверджував непохитну 

єдність природи і дитини. 
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В умовах становлення ринкових відносин, роль трудового виховання 

молоді суттєво зростає. Важливою частиною трудового виховання і 

навчання є безпосереднє оволодіння трудовими вміннями та навичками. 

Завдяки праці формуються позитивні якості особистості, здійснюється 

розвиток розумових здібностей людини, вдосконалення творчої 

активності, в процесі праці людина міцніє фізично, розвиваються його 

трудові вміння і навички. Трудова активність, сформованість творчої, 

працелюбної особистості невід’ємна умова гармонійного її розвитку.  

У Концепції національного виховання звертається увага на 

важливість використання надбань української народної педагогіки, 


