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Поряд із такими тенденціями розвитку освіти, як гуманізація, 

демократизація, інтеграція, інтенсифікація та ін., виокремлюється поняття 

«екологізація». Проте на сьогодні відсутнє загальноприйнятне трактування 

цього терміна.  

Так, на думку Н. Реймерс, «екологізація − це проникнення екологічних 

ідей у всі сфери суспільного життя» [5, с. 591]. У подальших дослідженнях 

Н. Реймерс охарактеризував екологізацію як шлях суспільного розвитку, що 

визначається глобальними екологічними обмеженнями. 

Інший погляд на це у І. Герасимова, який визначив поняття 

«екологізація» як сукупність методів і засобів оптимізації природокористування 

[2, с. 98]. На думку вченого, головною метою екологізації є: оптимізація умов 

життєдіяльності людства шляхом збереження і покращення властивостей 

природного середовища; переведення виробництва на безвідходні технології і 

замкнуті цикли ресурсоспоживання; раціональне використання природних 

ресурсів тощо. 

В. Максаковський вважає, що «екологізація передбачає розгляд людини в 

нерозривному зв’язку з середовищем її проживання. «Екологізація як напрям, − 

зазначає він, − також характерна для всього міждисциплінарного комплексу 

наук, який досліджує взаємодію суспільства, виробництва і навколишнього 

середовища, або «екорозвиток» [3, с. 45]. 

Згідно з визначенням В. Преображенського, «екологізація − це 

беспрецедентний, який не має аналогів в історії науки і суспільства за своєю 

потужністю, процес, що охопив не тільки всі галузі наук, а й світову 

громадську свідомість. Він покликав до життя включення практично у всі 

науки проблем стосунків людини і середовища, формування нових галузей 



знання, зміну уваги суспільства та державних органів до окремих наук тощо» 

[4, с. 120]. 

Згідно з думкою багатьох учених, екологізація проявляється у 

проникненні екологічних ідей у всі сфери суспільного життя. 

Складність глобальних проблем людства висуває свої вимоги і до 

географії. У роботах багатьох учених-географів сформовано уявлення про 

наскрізні напрями географічної науки, що дозволяють розглянути питання про 

єдність і цілісність географії, одним із яких названо екологізацію, яка 

передбачає «розгляд людини в нерозривному зв’язку із середовищем 

проживання, умовами відтворення життя». Це наскрізний напрям, за висловом 

В. Максаковского, став головним, «диригуючим» [1, с. 23]. 

Найчастіше, коли йдеться про освітнє середовище, мають на увазі 

конкретне середовище певного навчального закладу або локальне освітнє 

середовище. Це визначило можливість виділення основних компонентів 

структури освітнього середовища вищого навчального закладу, що впливають 

на підготовку майбутніх учителів географії до екологічного виховання учнів. 

Компоненти освітнього середовища показано у таблиці. 

Освітнє середовище ВНЗ 

Рівні 

 

Глобальний 

(адміністратив-ний, 

державний) 

Робочий простір 

(професорсько- 

викладацький) 

Особистісно- 

індивідуальний 

(студентський) 

Адміністратив-ний, 

державний 

(глобальний) 

Ставлення до  

ВНЗ в системі 

освіти 

Ставлення до 

процесу підготовки 

фахівців 

Ставлення ВНЗ до 

підготовленості 

випускників 

Професорсько- 

викладацький 

(робочий) 

Ставлення до 

професорсько- 

викладацького 

складу ВНЗ як 

суб’єкта підготовки 

студентів 

Ставлення до 

підготовленості 

викладачів 

Ставлення 

викладачів до себе 

як фахівця, 

професіонала 

Студентський 

(особистісно- 

індивідуальний) 

Ставлення до 

студентів як 

майбутніх фахівців 

Відносини взаємодії 

суб’єктів процесу 

підготовки 

(студент− 

викладач, 

викладач− 

викладач тощо) 

Ставлення студентів 

до себе як до 

майбутніх фахівців 

 



Глобальний (адміністративний, державний) рівень − це рівень організації 

підготовки майбутніх учителів у державному масштабі. Він включає в себе 

ставлення суспільства до процесу професійного становлення в цілому. Це 

компонент, який регламентує становище ВНЗ у системі освіти, ставлення до 

ВНЗ міністерств, обласних і районних адміністрацій на місцях. Аналіз 

глобального рівня дозволяє ілюструвати зв’язок ВНЗ з іншими соціальними 

системами держави, підкреслює його відкритість.  

Другий рівень − робочий простір (професорсько-викладацький), 

функціональний рівень, який відповідає показнику: ставлення до виконання 

функціональних обов’язків у процесі організації підготовки вчителів, ставлення 

викладачів до роботи і до процесу соціально значущої взаємодії зі студентами, 

саме до взаємодії, до їх стилю, визначення характеру цієї взаємодії як суб’єкт-

суб’єктних або суб’єкт-об’єктних відносин. До робочого простору належать 

відносини на роботі, власна продуктивна праця тощо. Тобто весь той простір, 

де людина діє. Характеристики цього рівня є основними зовнішніми формами 

прояву культури суб’єктів екологізованого освітнього середовища. 

Третій рівень − особистісно-індивідуальний (студентський). Він 

відображає ставлення суб’єктів до себе. У викладача − це ставлення до себе як 

до педагога, у студента − ставлення до себе як до майбутнього фахівця. Мотиви 

своєї діяльності та задоволеність нею і собою як особистістю є основою, яка 

визначає змістовний аспект цього рівня. До особистісного рівня належать ті 

предмети і явища, які особистісно значущі, їх стан і зміни, що найбільш сильно 

впливають на стан людини, на її поведінку, характер і реакцію. 

Зв’язки між компонентами освітнього середовища мають вертикальну та 

горизонтальну спрямованість. Вертикальні зв’язки визначаються трьома 

рівнями (вони названі вище). Ці рівні відповідають суб’єктам вузівської 

системи підготовки майбутніх учителів (держава, професорсько-викладацький 

склад і студенти). Горизонтальні зв’язки визначають значущих людей і об’єкти 

навколишньої дійсності, включені в екологізоване середовище ВНЗ, 

відображаючи екологічну культуру суб’єктів і ВНЗ у цілому. 



Ще одним компонентом освітнього середовища установи вищої освіти є 

зовнішнє середовище. Зовнішнє середовище, крім соціального середовища, 

включає природне середовище, яка здійснює виховний вплив на суб’єктів 

виховної системи.  

Отже, екологізація освітнього середовища ВНЗ розглядається нами як 

багатовимірний соціально-педагогічний та екологічний процес, пов’язаний у 

єдине ціле різними комунікативними механізмами, які істотно впливають на 

розвиток ціннісних екологічних орієнтацій особистості, відносин і способів 

поведінки, що актуалізуються у процесі їх освоєння і поширення, формування 

навичок еколого-педагогічної діяльності у професійній діяльності. 
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