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Людська життєдіяльність на сучасному етапі розвитку суспільства, набуває 

якості не лише екологічної загрози, а як вказує відомий німецький філософ К.-

М. Маєр-Абіх, стає універсально-онтологічною, загрожуючи цілості природи, 

спільному буттю природи й людини [7]. У зв’язку з цим виникає потреба 

корекції сучасного способу життя людей у світлі гармонізації відносин людини і 

природи. Очевидно, що виправити наявну ситуацію тільки технічними засобами 

не вдасться, необхідні світоглядні зміни. Тому сьогодні велика увага 

приділяється екологічній освіті, яка є передумовою екологічно безпечного 

розвитку і яка має стати обов’язковим підґрунтям розв’язання актуальних 

екологічних та соціальних завдань сучасності.  

Проблема екологічної освіти розглядається у сучасних наукових 

дослідженнях теоретичного і прикладного характеру. Практичне значення 

екологічної освіти розкрите у працях В. Крисаченка, О. Салтовського, М. Хилька, 

Л. Юрченко. Певні теоретичні аспекти екологічної освіти висвітлено В. Деркачем, 

А. Єрмоленком, В. Скребцем, А. Толстоуховим та ін. Також у дисертаційних 

роботах досліджувалися окремі питання щодо змісту, завдань, форм і методів 

екологічної освіти (О. Варго, Н. Єфіменко, Т. Кучай, Л.Маркович, Ю. Саунова, 

С. Соболєва, Л. Титаренко, Д. Топоровський, Р. Харитонов, О. Чернікова та ін.). 

Проте слід зазначити, що соціально-філософські аспекти екологічної освіти 



залишаються недостатньо розкритими. Тому метою цієї статті є теоретичне 

обґрунтування сутності екологічної освіти і її компонентів та виявлення 

проблем у процесі їх реалізації.  

Одним із найважливіших документів, які визначають зміст, завдання, 

структуру екологічної освіти є Концепція екологічної освіти України. 

Відповідно до неї, екологічна освіта має охоплювати всі вікові, професійні та 

соціальні верстви населення, і ґрунтуватися на таких принципах: системність і 

безперервність, що забезпечують умови формування екологічної культури між 

окремими ланками освіти, єдність формальної і неформальної освіти; 

орієнтація на ідею цілісності природи; міждисциплінарний підхід до 

формування екологічного мислення, що передбачає логічне поєднання й 

поглиблення системних природних знань; взаємозв’язок краєзнавства, 

національного і глобального мислення, що сприяє поглибленому розумінню 

екологічних проблем на різних рівнях; конкретність та об'єктивність знань, 

умінь та навичок; поєднання високопрофесійних екологічних знань з 

високоморальними загальнолюдськими цінностями [5]. Відповідно, екологічна 

освіта, як може видатись на перший погляд, не зводиться до вивчення 

дисциплін екологічного спрямування. «Екологічна освіта – це сукупність 

наступних компонентів: екологічні знання – екологічне мислення – екологічний 

світогляд – екологічна етика – екологічна культура» [5]. Філософське 

осмислення екологічної освіти та її компонентів дасть змогу збагнути у якому 

напрямі треба рухатись і які можливі перепони на шляху до досягнення 

високого рівня екологічної культури.  

Перший рівень екологічної освіти передбачає не лише засвоєння знань, а й 

створення передумов внутрішньої культури людини, формування готовності до 

свідомої діяльності стосовно гармонізації відносин людини і суспільства. 

Сьогодні кожен навчальний заклад дає своїм учням певний рівень екологічних 

знань. Проте, багато дослідників сходяться на думці, що ці знання є 

малоефективними, оскільки увага педагогів зосереджується передусім на 

розгляді конкретних, почасти, вузькоспеціалізованих питань, ці знання є 



фрагментарними, інколи просто поверховими й аматорськими та носять суто 

інформативний характер. Згідно із Концепцією екологічної освіти, осердя 

екологічних знань мають становити уявлення про «біосферу та її структурні 

одиниці; екосистеми, їх біотичну структуру, генетичні типи, принципи 

класифікації; живу речовину та її роль в біосферних процесах; закономірності 

колообігів речовин, енергії та інформації; систему “людина – суспільство – 

біосфера – космос”; основні види антропогенного впливу на компоненти 

довкілля та їх негативні наслідки; основні глобальні, державні і регіональні 

екологічні проблеми та шляхи їх вирішення; економічні, законодавчі та 

нормативно-правові принципи раціонального природокористування; основи 

державної та регіональної екологічної політики тощо» [5]. Крім того, що є 

вкрай важливо, як зазначають В. Крисаченко та М. Хилько «сьогодні мова 

повинна йти не просто про накопичення знань у галузі екології, а про 

осмислене оволодіння ними, формування на їх основі нового світогляду, який 

розглядав би будь-які політичні, соціальні, господарські питання насамперед з 

точки зору збереження природи» [6, с. 468-469]. Потрібно пам’ятати, що просте 

засвоєння екологічних знань не буде запорукою відповідної життєдіяльності. 

Звичайно, для того, щоб наша діяльність була екологічно коректною потрібні 

знання, а разом з тим не менш важливим аспектом є те, щоб на основі здобутих 

знань з’явились відповідні переконання як необхідні мотиви нашої діяльності. 

Для цього потрібно, щоб знання було творчо переосмислене і 

трансформувалося в особистістно-значуще. Знання роблять переконання 

глибокими, обумовлюють духовну культуру людини, формують готовність до 

свідомої природоохоронної діяльності, проте сам факт наявності хороших знань 

не буде гарантією зваженої екологічної поведінки і обмежуватись тільки їх 

передачею жодним чином не можна. Знання є базовим і першим компонентом 

екологічної освіти і від їх якості залежатиме можливість розгортання усіх 

наступних. 

Наступні компоненти – екологічне мислення й екологічний світогляд – 

пов’язані із феноменом екологічної свідомості. На думку К.-М. Маєр-Абіха, 



ситуація, у якій зараз перебуває людство, має вигляд загрозливого 

функціонального кола, вийти з якого можна лише змінивши свій світогляд, 

«коли разом із хибною діяльністю, яка загрожує основам життя, відмовимося й 

від пов’язаного з нею способу мислення» [7, с. 59]. Ми маємо розглядати 

екологічну свідомість не як окрему форму суспільної свідомості, а швидше 

суспільна свідомість має бути екологічною по суті. Будь-яка людська діяльність 

пов’язана з природнім середовищем, а тому наша свідомість має спонукати нас 

до екологічно безпечної життєдіяльності. Екологічну свідомість можна 

визначити як «усталену й усвідомлену систему уявлень про стан природного 

довкілля, здатність (індивідуальну або колективну) до адекватного розуміння 

органічного зв’язку між людиною та природою і використання екологічних 

знань та переконань у всіх без виключення сферах практичної діяльності» 

[4, с. 11]. Формуватися така свідомість має шляхом формальних і 

неформальних освітніх заходів, виховання. Становлення екологічної свідомості 

має відбуватись за такими напрямками: науковим, що виявляється в реалізації 

на практиці знань про існуючі у природному світі зв’язки, про те, як можна 

уникнути їх порушення в ході життєдіяльності; економічним – виражається в 

усвідомленні недоцільності виробництва, що руйнує природне середовище; 

культурним – виявляється в прагненні зберегти природне довкілля як елемент 

культурного середовища; політичним – розкривається через прагнення 

створювати умови існування, відповідні людській гідності [8, с. 135-136]. Це 

складне завдання має реалізовуватись через вплив на особисті переконання, 

систему суб’єктивних цінностей, соціальні стереотипи, особисті прагнення та 

ін. При цьому слід враховувати панівні світоглядні установки соціуму, 

досягнення сучасної науки, пам’ятати про специфіку та різноманітність 

психічних процесів, індивідуальні особливості та багато іншого. Складність 

цього завдання свідчить про те, що й надалі наша індивідуальна й суспільна 

свідомість залишається яскраво антропоцентричною. Антропоцентризм є 

іманентним людській природі і здолати його навряд чи вдасться, хоч і 

пропонуються, деякими вченими, моделі екоценризму, біоцентризму тощо. 



Свідомість сучасної людини базується на споживацьких засадах: природне 

довкілля є тільки джерелом задоволення людських потреб; критерієм втручання 

у природу є корисність для людини; природоохоронна діяльність продиктована 

звичайним прагматизмом. І весь цей комплекс увінчує переконання на зразок: 

«щоб не сталося – усе буде добре». Отже, необхідно працювати у напрямку 

корекції (а у ідеалі зняття) звичних антропоцентричних світоглядних 

установок, подолання утилітарно-прагматичного ставлення до природного 

довкілля, формування ціннісно спрямованої екологічним змістом свідомості. 

Наявність екологічної свідомості у нашого сучасника уможливить процеси 

оптимізації взаємовідносин між суспільством і природним середовищем, 

пригальмує процеси деградації довкілля й допоможе у розв’язанні глобальної 

екологічної кризи. 

З огляду на означені обставини виникає необхідність в екологічній етиці. Її 

завданням є, передусім, формування персональної та колективної 

відповідальності за стан біосфери перед сучасним та майбутніми поколіннями. 

Класична етика в основі є антропоцентричною, а сучасні реалії вимагають, щоб 

поняття моральності поширилось і на природне довкілля. Таке поширення 

предмета етики, на думку відомого німецько-американського філософа 

Г. Йонаса, є необхідним для сучасної людини, оскільки може бути ефективним 

засобом захисту людини розумної від людини діючої. «Безодня між силою 

знання і силою дії висуває нову етичну проблему. Осягнення непізнаного є 

зворотним боком обов’язку знання, а відтак і частиною етики, яка має стати 

дедалі необхіднішою для самоконтролю нашої надмірної могутності» [3, с. 22]. 

Таким чином, оскільки класична етика не приймає до уваги глобальних умов 

людського життя, то «те, що сьогодні поставлено на карту саме це, вимагає… 

нового осягнення прав та обов’язків, бо жодна колишня етика і метафізика не 

запропонували для цього відповідних принципів» [3, с. 22]. З такої позиції 

випливає, що не тільки інтереси людини можуть претендувати на моральну 

цінність, а й позиція захисту природи задля самої природи. Тобто природа 

входить у нормативну мораль і в прикладну етику. Критична екологічна 



ситуація спонукає нас до довершення так званої універсалістської етики, яка 

міститиме норми, що регулюють відносини людини і природи. Для цього, як 

зазначає А. Єрмоленко, «треба підпорядкувати морально-правовому контролю 

людства нашу інструментально-стратегічну експансію у світ, причому 

морально-правові категорії мають бути обґрунтовані дискурсом зрілих 

громадян, регулятивною ідеєю якого є ідеальна комунікація, побудована за 

відповідними правилами аргументації, тобто ідеальний дискурс» [1, с. 399]. Це 

архіскладне завдання, так як людина змушена й надалі задовольняти свої 

потреби за рахунок експансії у природне довкілля, і навряд чи зможе побороти 

виключно споживацьке ставлення до нього. Окрім цього, на фоні загальної 

збайдужілості й аномічності людство втрачає моральні засади міжособистісних 

взаємовідносин, що ж залишається говорити про взаємовідносини з природою. 

Є очевидним те, що поодинці ми не досягнемо бажаного результату, потрібно, 

щоб у цей процес включилися усі – починаючи з індивідів, культурних, 

політичних, економічних інститутів і завершуючи людством загалом.  

Екологічна етика є моральним підґрунтям екологічної культури, яка є 

кінцевою метою екологічної освіти. Її можна визначити як динамічну, відкриту 

систему ціннісних орієнтацій і установок, яка націлена на відтворення, 

збереження та розвиток природно-соціального багатства; механізм, який 

допомагає пристосовуватися суспільству до навколишнього середовища, та 

регулює й скеровує діяльність суспільства по відношенню до природи. 

«Екологічна культура в більшості визначає норми відношень суспільства і 

природи, встановлює систему пріоритетних цілей; знаходить своє відображення 

в суспільній свідомості та суспільній психології, в конкретних формах 

життєдіяльності та способу життя» [9, с. 82]. Вона регулює відносини людини і 

природи моральними і науковими засобами. Звичайно, щоб бути ефективною, 

ця культура вимагає синтетичного підходу, який поєднає здобутки як 

соціально-гуманітарних наук так і природничих, технічних. Відповідно, вона 

передбачає наявність знань, які стосуються як соціального життя так і царини 

природи, досягнень техніки. Знання необхідні нам, щоб коректно вести себе у 



навколишньому середовищі і проводити ефективну екологічну діяльність, 

проте, потрібно пам’ятати, що проста наявність таких знань, не гарантуватиме 

відповідної життєдіяльності та екологічної культури. Потрібно, щоб здобуті 

знання, як вже зазначалось, стали оособистісно-значущими, основою для 

виникнення переконань, що мотивують нашу діяльність. Саме знання надають 

переконанням глибокий зміст, значення, розкривають всезростаючу роль у 

соціумі певних цінностей. Звичайно, далеко не усі знання стають 

переконаннями. Проте, знання – це перший і необхідний крок у напрямі до 

екологічної культури. Вельми часто ним і обмежуються, очікуючи, що особа, 

маючи відповідні знання, буде їх використовувати та керуватись ними в 

процесі своєї життєдіяльності. Формування екологічно орієнтованої стратегії 

поведінки і діяльності є довготривалим і поетапним процесом. Він передбачає 

організовану систему заходів з передачі екологічних знань, появі відповідних 

переконань, цінностей, моральних принципів, практичних навичок, які є 

необхідними в процесі взаємодії з природою. Механізм формування екологічної 

культури є складним й отриманий результат може не відповідати очікуванням. 

Для появи розвинутого рівня екологічної культури потрібно впливати на 

ціннісні орієнтації особистості. Це складне завдання мають реалізовувати не 

тільки викладачі природничих та професійно орієнтованих навчальних 

дисциплін, а й – гуманітарії, які мають справу з формуванням особистості, 

світогляду, переконань, активної життєвої позиції. Саме вони повинні сприяти 

формуванню, на основі осмислених знань, екологічного світогляду, 

спеціалізованого рівня екологічної свідомості, вмінню розглядати будь-яку 

професійну і загалом соціальну проблему з позиції збереження природного 

довкілля. Потрібно докласти багато зусиль, щоб у свідомості громадян гасло 

«екобезпечне майбутнє» перетворилася на потребу. Щоб перші щаблі у 

ієрархіях цінностей посідали не багатство і кар’єра, а чисте повітря, водойми, 

земля; щоб з’явилися установки на відтворення, збереження та запобігання 

деградації природного середовища, подолання наслідків руйнівних процесів у 



природі та відтворення екологічної рівноваги, екологізації всіх видів та форм 

людської діяльності, забезпечення екологічної безпеки планети загалом. 

Всі отримані знання, набуті переконання, прагнення, потреби мають 

відображатися у професійній діяльності та у повсякденному житті. Гострота 

проблем, які постали, їх масштабність і складність не терплять у ході 

екологічної практики формалізму, байдужості, безвідповідальності, а 

потребують ініціативи й творчості в екологічній сфері. Це вимагає і постійного 

підвищення своєї кваліфікації, оволодіння новими екологічними та іншими 

необхідними знаннями, вмілу реалізацію у практичній діяльності. Як 

зазначають В. Крисаченко і М. Хилько, саме практична діяльність збагачує її 

учасників безпосередніми знаннями про природнє середовище. Соціально-

екологічний досвід, набутий у процесі цієї діяльності, дозволяє співвіднести їх 

із реальністю, обдумати і відчути ті факти, які відомі з книг, телепрограм, 

Інтернету, і тим самим сприяє перетворенню таких знань у переконання. 

Одночасно практична діяльність є засобом перевірки рівня екологічної 

свідомості [6]. Можна стверджувати, що екологічна культура буде мати місце 

тільки тоді, коли виражатиметься у діяльності і саме через діяльність вона 

набуває своєї довершеності.  

Підсумовуючи, слід сказати, що кожному компоненту екологічної освіти 

відповідає певний рівень екологічної зрілості: від елементарних екологічних 

знань, до їх глибокого усвідомлення і практичної реалізації на вищих рівнях. 

Що стосується екологічних знань, то їм приділяється достатня увага, а стосовно 

інших – то вони практично не впроваджуються. Можливо це пов’язано з тим, 

що коли мова заходить про екологічну освіту, насамперед звертають увагу на 

педагогів, які читають відповідні дисципліни. Передусім, вони відповідають за 

здобуті знання своїми підопічними, проте слід пам’ятати, що сучасна освіта це 

«обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована в 

процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, 

техніки, технологій, культури та мистецтва» [2]. Тому перед освітянами гостро 



стоїть завдання сформувати як професійні, так і особистісні якості молодого 

покоління якому доведеться вирішувати складні екологічні завдання. 

Екологічна культура не виникає сама по собі, а тільки у ході комплексного й 

багатофакторного впливу на особистість. У процес екологічної освіти мають 

бути включені усі без виключення, бо на усіх лежить відповідальність за наш 

«спільносвіт».  

В даній статті була здійснена спроба цілісно розкрити сутність екологічної 

освіти, окреслити проблеми її реалізації й формування екологічної культури. В 

подальшому дослідження з цієї теми можуть бути присвячені розкриттю ролі 

знань і потенціалу навчальних дисциплін у формуванні екологічної культури, 

вивченню механізму появи екологічних цінностей, обґрунтуванню екологічної 

етики, розробці рекомендацій змістового, процесуального характеру для 

підвищення рівня екологічної культури. 
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Логвиненко В.М. Философские аспекты экологического образования 

Выделены основные компоненты экологического образования и 

проанализировано их содержание. Отмечено значение и важность всех 

компонентов экологического образования. Определены условия и основные 

проблемы формирования экологических знаний, экологического сознания, 

экологической этики, экологической культуры. 

Ключевые слова: экологическое образование, знания, экологическое 

сознание, этика, экологическая культура, окружающая среда. 

 

Logvynenko V. M. Philosophical aspects of environmental education 

The main components environmental education and their contents are analyzed. 

The value and importance of all components of environmental education are 

emphasized. The conditions and problems of formation of environmental knowledge, 

environmental awareness, environmental ethics and ecological culture are outlines. 

Key words: environmental education, knowledge, environmental awareness, 

ethics, ecological culture, environment. 


