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Актуальність дослідження. Вивчаючи 
проблему підготовки майбутнього вчителя 
початкових класів до ефективної професійної 
діяльності в умовах трансформаційних суспіль-
них змін, варто особливу увагу звернути на 
роль та значення екологічної компетентно-
сті в системі розвитку фахівця. Поза увагою 
науковців залишається як процес цілеспря-
мованого розвитку екологічної компетентно-
сті майбутніх учителів початкових класів, так 
і рівень розвитку вмінь, необхідних для форму-
вання екологічного навчально-розивального 
середовища в умовах НУШ. Майбутні вчителі 

початкових класів, опинившись у реальних 
умовах загальноосвітнього закладу, часто 
зазнають труднощів, пов’язаних з невмінням 
організувати сприятливе навчальне середо-
вище, що зумовлене несформованістю еколо-
гічного світогляду та низьким рівнем володіння 
технологіями еколого-педагогічної взаємодії.

Аналіз наукової літератури свідчить про 
те, що проблемі екологічного підходу в діяль-
ності майбутніх учителів початкових класів, її 
методичному апарату присвячено незначну 
кількість досліджень. Вихідними концептуаль-
ними ідеями в розгляді питання становлення 
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У статті розглядаються еколого-психоло-
гічні особливості підготовки майбутнього 
вчителя початкових класів до ефективної 
професійної діяльності. Побудова природ-
ничо-наукової картини сучасного світу не 
можлива без відображення екологічних про-
блем. Адже взаємодія суспільства і природи 
завдяки появі і розвитку нових галузей науки 
і техніки, розширенню сфери впливу тру-
дової діяльності людей на довкілля стала 
настільки тісною, що подальше вторгнення 
людини в природу вже не може бути без-
межним, необдуманим. Людство може опи-
нитися в ситуації екологічної катастрофи, 
якщо належним чином не регулюватиме 
свої взаємини з природою. Отже, щоб запо-
бігти можливим негативним наслідкам 
вторгнення людини в природу, потрібне 
вирішення цілої низки науково-технічних, 
економічних та інших проблем, серед яких 
однією з найважливіших є проблема фор-
мування екологічної культури у майбутніх 
учителів початкових класів. Тому з огляду 
на актуальні проблеми, з якими стикається 
людство, вимоги, які висуває сучасність до 
майбутнього вчителя початкових класів, 
його роль у житті учнів, важливим є форму-
вання у нього екологічної культури, правиль-
ного сприйняття природи, місця людини 
у ній та особливостей «здорової» взаємодії 
природи і людини.
Наше дослідження спрямоване на визна-
чення еколого-психологічних особливостей 
підготовки майбутнього вчителя початко-
вих класів до ефективної професійної діяль-
ності. 
Для визначення еколого-психологічних осо-
бливостей підготовки майбутнього вчи-
теля початкових класів до ефективної 
професійної діяльності використано такі 
теоретичні методи, як: аналіз, системати-
зація та узагальнення наукової психологічної 
літератури.
Ключові слова: екологічна освіта, еколо-
гічна культура, екологічна свідомість, еко-

логічна компетентність, екологічно орієн-
товане суспільство.

The article considers ecological and psycho-
logical features of preparation of the future pri-
mary school teacher for effective professional 
activity. The construction of a natural-scientific 
picture of the modern world is unthinkable with-
out the reflection of environmental problems. In 
fact, the interaction of society and nature due 
to the emergence and development of new 
branches of science and technology, the expan-
sion of the sphere of influence of labor activity 
of humans on the environment became so strong 
that further human intervention in nature cannot 
be infinite, rash. Because mankind may be in 
a situation of ecological disaster, if not adequately 
regulate his relationship with nature. Therefore, 
to prevent the possible negative consequences 
of human intrusion into nature, it is necessary 
to solve a number of scientific, technical, eco-
nomic and other problems, among which one 
of the most important is the formation of environ-
mental culture in future primary school teachers. 
Therefore, given the urgent problems fac-
ing mankind, the requirements of the present 
day, to primary school teachers and its role in 
the lives of students, it is important to the forma-
tion of ecological culture, a proper understanding 
of the nature of man’s place in it, and features 
a “healthy” interaction of man and nature.
Our study aimed at determining the ecolog-
ical-psychological characteristics of training 
of future primary school teachers to work effec-
tively. 
To determine the ecological-psychological char-
acteristics of training of future primary school 
teachers to work effectively used theoretical 
methods such as: analysis, systematization 
and generalization of scientific psychological lit-
erature.
Key words: ecological education, ecological cul-
ture, ecological consciousness, ecological com-
petence, ecologically oriented society.
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  СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

екологічної компетентності майбутніх учите-
лів початкових класів виступають ідеї історич-
ності взаємозв’язку суспільства з природою.  
Особливе значення мають дослідження аксі-
ологічного напряму, оскільки в них розкрива-
ється ціннісний зміст середовища, яке вико-
ристовується суспільством у процесі його 
життєдіяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Актуальними і принципово важливими 
для дослідження феномена екологічної ком-
петентності майбутнього вчителя початкових 
класів мають роботи культурологічного спря-
мування, які вивчають особливості соціоеко-
логічних відносин і включають у себе такі під-
ходи: функціональний, представником якого 
є 3. Фрейд; ноосферний, який висвітлений 
у працях В. Вернадського; ландшафтно-антро-
пологічний представлений у працях Ф. Мілько 
та О. Леопольда; цивілізаційний, представни-
ком якого є Б. Лихачов.

 Останніми роками психологами проведено 
низку досліджень, в яких з позицій гуманістич-
ної парадигми виховання розглядаються певні 
аспекти формування ставлення до природи. 
Так, С. Дерябо, вивчаючи характер сприй-
няття молодшими школярами природних 
об’єктів, довів можливість їх впливу на особи-
стість, коли вони сприймаються як свого роду 
суб’єкти. Результати дослідження В. Левіна 
показали особливості ставлення до природи 
у школярів різного віку. 

Проблеми становлення екологічного світо-
гляду, свідомості і самосвідомості, екологіч-
ної поведінки, участі в еколого-мотиваційній 
діяльності, формування системи екологічних 
знань, умінь і навичок вивчаються з різних 
позицій: загальнотеоретичної, світогляд-
но-ціннісної та методичної.

Варто зазначити, що позаяк успіхи в здобутті 
знань, формуванні вмінь та навичок молодших 
школярів визначаються рівнем професійної 
підготовленості майбутнього вчителя, то осо-
бливого значення набувають дослідження, 
присвячені різним аспектам проблеми еколо-
гічності у діяльності педагога. Зазначена про-
блема є актуальною та не досить вивченою.

Таким чином, метою дослідження є визна-
чення психологічних особливостей екологічної 
підготовки майбутнього вчителя початкових 
класів до ефективної професійної діяльності.

Результати теоретичного аналізу проблеми 
екологічної підготовки майбутнього вчителя 
початкових класів до ефективної професійної 
діяльності показали, що роль освітнього сере-
довища в розвитку особистості є надзвичайно 
актуальною. Окрім того, насичення освіт-
нього середовища відповідними стимулами 
не зводиться до реалізації широко відомого 
в науці принципу наочності, який пропонує 
демонстрацію об’єкта з метою формування 
повнішого і точнішого поняття про нього. 

«Екологізація» освітнього середовища, тобто 
включення в це середовище природних об’єк-
тів – світу природи, пов’язана з постійною дією 
на майбутніх педагогів початкових класів усієї 
сукупності природних (у тому числі і поведін-
кових) психологічних подразників, створює 
можливості для встановлення контакту з при-
родними об’єктами.

Екологічна освіта, виступаючи части-
ною загальної освіти, покликана вирішувати 
завдання становлення еколого-інформацій-
ного суспільства і розкриття основних аспек-
тів ефективної взаємодії людини, суспільства 
і природи. Щодо екологічної освіти молодших 
школярів, то основною метою є отримання 
екологічних знань, сприяння формуванню еко-
лого орієнтованої особи, яка володіє необ-
хідними знаннями, навичками і ціннісними 
установками. Саме ця мета реалізується 
в загальноосвітній школі в умовах НУШ, якій 
відводиться конструктивна роль практичного 
і духовного досвіду взаємодії людини з приро-
дою, що забезпечує її виживання і розвиток.

Безперечно, екологічну освіту молодших 
школярів варто розглядати як необхідний еле-
мент загальної освіти, пов’язаний з вивченням 
наукових основ взаємодії природи і суспіль-
ства. Відповідно, виникає необхідність у спе-
ціальній підготовці майбутніх педагогів почат-
кових класів до реалізації екологічної освіти 
молодших школярів як гуманітарного компо-
нента освіти, що веде до розвитку у дітей еко-
логічної культури, духовно-моральних основ 
відношення до природи, зумовлена об’єктив-
ними тенденціями сучасного етапу розвитку 
цивілізації, теорії і практики екологічної освіти 
і виховання [5].

У зв’язку з цим зростає роль учителів почат-
кових класів, від яких залежить передача еко-
логічних цінностей молодому поколінню. 
Успішне здійснення професійної діяльності 
вимагає від майбутнього вчителя початкових 
класів високої професійно-екологічної підго-
товки, яка припускає чітке знання біологічних 
питань екології, розуміння причин екологічних 
катастроф та їх наслідків.

На думку І. Звєрєва, екологічна підготовка 
майбутнього фахівця повинна відповідати 
трьом групам вимог: 

 – формуванню у майбутнього фахівця сві-
домості і почуття громадянського обов’язку, 
чіткого розуміння охорони довкілля як загаль-
нодержавної справи, що має міжнародне зна-
чення; 

 – вихованню майбутнього фахівця як від-
даного любителя і захисника природи, що 
активно бореться за збереження і примно-
ження її багатства;

 – озброєнню майбутнього фахівця сис-
темою наукових знань, умінь і навичок, що 
забезпечують професійну готовність і еколо-
гічну обізнаність [5].
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Варто зазначити, що екологічна освіта від-
різняється від традиційного ознайомлення 
молодших школярів із навколишнім світом. 
В оволодінні цими знаннями лежить розу-
міння важливих залежностей і зв’язків, наяв-
них у світі природи, здатність взаємодії живої 
і неживої природи. Досвід указує на те, що 
майбутні педагоги початкових класів націлені 
в основному на отримання екологічних і при-
родоохоронних знань, тоді як вироблення 
і застосування цих знань у практичній діяль-
ності відсутнє.

Так, учитель, який працює в початко-
вій школі, має теоретичні екологічні знання, 
отримані під час навчання, але застосувати 
практичні навички в їх проєкції до глобальної 
проблеми на місцеві особливості її прояву не 
здатен. Це призводить до того, що і в екологіч-
ній освіті учнів переважає теоретичний аспект 
на противагу морально-практичному, тобто не 
формується емоційне відношення до екологіч-
них проблем, у тому числі проблем свого краю.

З описаного вище випливає, що школа 
гостро потребує вчителя початкових класів, 
який має розвинену екологічну культуру і еколо-
гічну свідомість, володіє уміннями, навичками 
і досвідом використання в педагогічній прак-
тиці сучасних еколого-освітніх технологій [7].

Під екологічною культурою розуміють орга-
нічну єдність екологічної свідомості, емоцій-
но-психологічних станів і практичної діяль-
ності. Окрім того, вона має цілу низку ознак, 
серед яких:

 – екологічна освіченість, екологічна свідо-
мість, прагнення до збереження і поліпшення 
географічного середовища та його складників 
як основи існування суспільства;

 – здатність застосовувати екологічні знання 
на практиці й  у побуті;

 – вміння бачити фактичні екологічні про-
блеми і знаходити шляхи їх вирішення.

Окрім того, в структурі екологічної культури 
майбутнього вчителя початкових класів можна 
виділити такі компоненти, як:

 – мотиваційний, що включає в себе систему 
мотивів екологічної діяльності, поведінки осо-
бистості в природі та соціальному середовищі;

 – аксіологічний, що містить ціннісні еколо-
гічні орієнтації майбутнього учителя початко-
вих класів; усвідомлення ним багатосторон-
ньої цінності природи для суспільства і людини 
(економічної, господарської, політичної, есте-
тичної, моральної, гігієнічної тощо), природи 
як загальнолюдської цінності, усвідомлення 
самоцінності природи;

 – гностичний, що включає в себе систему 
наукових і емпіричних знань майбутнього 
вчителя початкових класів про природу 
та її компоненти, людини як складової 
частини природи, взаємодії людини і при-
роди; знань екології, соціальної екології,  охо-

рони природи; комплекс умінь з дослідження, 
вивчення природи, наслідків впливу людини 
на природу тощо; 

 – етичний (нормативний), що включає 
систему норм і правил поведінки та діяльності 
людини в природі, взаємодії з природою (еко-
логічну етику);

 – операційно-діяльнісний, що включає 
систему екологічних умінь, практичні еколо-
гічні вміння і навички індивіда, володіння різ-
ними способами, методами і прийомами, тех-
нологіями взаємодії з природою;

 – емоційно-вольовий, що передбачає 
наявність емоційної чуйності майбутнього вчи-
теля початкових класів до природи, досвіду 
його емоційно-вольового ставлення до при-
роди, вольову напругу у вирішенні екологічних 
проблем на особистісному рівні, досягненні 
оптимізації відносин людини і природи.

Варто зазначити, що, окрім вищевказаних 
компонентів екологічної культури майбутнього 
вчителя початкових класів, важливим є осо-
бистісно-ціннісне ставлення до природи, яке 
допомагає уявити себе її елементом, усвідо-
мити свою відповідальність за вплив на неї. 
Так звана екологічна відповідальність перед-
бачає високий рівень екологічної свідомості. 
Адже формування екологічної культури осо-
бистості майбутнього вчителя початкових кла-
сів – це не тільки озброєння його природоохо-
ронними знаннями і навичками, а й створення 
особливого внутрішнього світу.

В основі відповідальності лежить моральне 
ставлення майбутнього вчителя початкових 
класів до світу природи, а фундаментом її 
формування є екологічні знання. 

Що стосується екологічної свідомості, то 
під нею розуміють сформовану у вигляді поня-
тійного апарату систему ставлення людини до 
її зв’язків із зовнішнім світом, до можливостей 
і наслідків зміни цих зв’язків в інтересах окре-
мої людини або людства, а також поширення 
наявних концепцій і уявлень, що мають соці-
альну природу, на явища й об’єкти природи 
і на їх взаємні зв’язки з людиною. 

Згідно з поглядами С. Дерябо та В. Ясвіна, 
структуру екологічної свідомості майбутніх 
учителів початкових класів можна визначити 
як сукупність:

 – уявлень (як індивідуальних, так і групо-
вих) про взаємозв’язки в системі «людина–
природа» і в самій природі;

 – суб’єктивного (особистісного) ставлення 
людини до світу природи;

 –  відповідних стратегій і технологій взає-
модії людини зі світом природи;

 – життєвих цінностей етичного плану, які 
диктують необхідність екологічно орієнтова-
них цінностей [5].

З огляду на це доцільно виділити етапи 
і типи екологічної свідомості, серед яких:
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 – синкретичний (архаїчний), який характе-
ризується тим, що людина у своїй свідомості 
і самосвідомості ще не виділила себе з навко-
лишнього середовища (природи) і тим більше 
не протиставила себе їй як об’єкту перетво-
рення відповідно до власних цілей виживання;

 – антропоцентричний, який характеризу-
ється тим, що свідомість людини протистав-
ляє її навколишньому середовищу і, більш 
того, розглядає її як об’єкт діяльнісного пере-
творення відповідно до своїх «людських» цілей 
виживання. Саме в цей період людина «забу-
ває» про свою єдність з природою, що і призво-
дить до проблем та екологічної кризи на Землі;

 – екоцентричний – людина починає розу-
міти, що вона і навколишнє природне середо-
вище входять в єдину екосистему «людина–
природа»,  тому навколишнє середовище – це 
сфера співіснування людини з природою. При-
чому це середовище має право на власні зако-
номірності розвитку, які не можна не врахову-
вати людині у своїй життєдіяльності;

 – синергетичний (природо центричний), 
який характеризується тим, що людина усві-
домлює свою єдність з природою як єдність 
принципів свого розвитку з універсальними 
принципами розвитку природи. 

Варто зазначити, що поведінка майбутнього 
вчителя початкових класів стосовно природ-
ного об’єкта визначається його суб’єктивним 
(особистісним) ставленням. Так, в одних ситу-
аціях людина буде поводитися так, ніби у неї 
антропоцентричний тип свідомості, а в інших – 
екоцентричний.

Спираючись на вищеописане, зазначимо, 
що без сформованості екологічної культури 
та екологічної свідомості не можливе форму-
вання екологічної компетентності як необхід-
ної умови ефективної професійної діяльності 
майбутнього вчителя початкових класів. Еко-
логічна компетентність майбутнього вчителя 
початкових класів розглядається як прояв еко-
логічної культури в її «зоні відповідальності»; 
здатність особистості до ситуативної діяльно-
сті у побуті і природному оточенні, коли здо-
буті екологічні знання, навички, досвід і цінно-
сті актуалізуються в уміння приймати рішення 
і виконувати адекватні дії, усвідомлюючи їх 
наслідки для довкілля; здатність застосову-
вати екологічні знання й досвід у професійних 
і життєвих ситуаціях, керуючись пріоритетні-
стю екологічних цінностей і непрагматичною 
мотивацією взаємодії з довкіллям на основі 
усвідомлення особистої причетності до еколо-
гічних проблем і відповідальності за екологічні 
наслідки власної професійної діяльності [3]. 

Таким чином, формування екологічної ком-
петентності у майбутніх учителів початкових 
класів включає в себе: 

 – обґрунтування основного завдання про-
фесійної підготовки вчителя початкових класів 

до еколого-педагогічної діяльності (забезпе-
чення якісно нового рівня розвитку екологіч-
ного стилю мислення, екологічної поведінки 
як форм прояву інтелектуальної, емоційно-во-
льової, духовно-моральної активності людини, 
що виражає її особистий внесок у практичну 
еколого орієнтовану діяльність);

 – комплекс педагогічних умов, що забезпе-
чують ефективність процесу;

 – взаємозв’язок педагогічного змісту та ме- 
тодичного забезпечення процесу (зокрема, під-
порядкування цілей, змісту і методики професій-
ного навчання необхідності активізації екологіч-
ного стилю мислення; накопичення практичного 
досвіду використання екологічних знань);

 – цілісність мотиваційного, когнітивного 
критеріїв, які дають змогу визначити рівень 
сформованості екологічної компетентності.

Висновки. Отже, екологічності у структурі 
ефективної професійної діяльності майбут-
нього вчителя початкових класів належить 
провідна роль. Формування екологічної свідо-
мості майбутнього вчителя початкових класів 
має носити системний характер, тобто через 
використання різних шляхів і на рівнях соціаль-
ного устрою: політичному, економічному, про-
світницькому, телебачення тощо. Основною 
метою такої освіти має бути розвиток здібнос-
тей майбутнього вчителя початкових класів до 
екологічної співпраці з природою та учасниками 
навчально-виховної діяльності на різних рівнях 
і в різних видах соціальних, економічних і еко-
логічних взаємодій. Екологічні знання, вміння 
і навички повинні виступати не як об’єкт засво-
єння, а як психологічна передумова виник-
нення потреби в екологічній взаємодії з навко-
лишньою природою і природою самої людини. 
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