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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦЯ МНС  
 

Сьогодні наше природне довкілля перебуває в стані зростаючої 
нестабільності. Екологічні кризи, які відбуваються в усіх куточках світу, 

дають підставу говорити про низький рівень екологічної культури не лише 
окремих осіб чи груп, а й усього людства загалом. Постає потреба корекції 

сучасного способу життя людей, форм їхнього природокористування , для 
того, щоб зробити їх екологічно безпечними. Необхідною умовою 

оптимізації взаємовідносин суспільства та природи є формування 
екологічної культури населення. Це складне і важливе завдання має 

реалізовуватись на всіх рівнях суспільства висококваліфікованими 
фахівцями. Популяризація екологічних знань та екологічної культури 
опосередковано покладається і на працівників МНС, які, в силу своєї 

професії, зобов’язані мати високий рівень екологічної культури. Основою 
та умовою формування у майбутніх фахівців МНС екокультури є 

екологічна освіта та виховання. Це має бути цілеспрямований процес 
розвитку у них не тільки знань про наукові основи взаємодії суспільства та 

природи, а й формування соціально ціннісних мотивів у ставленні до неї, 
прищеплення необхідних умінь та навичок свідомого ставлення до 

довкілля тощо. Введення екологічного контексту в систему освіти дає 
можливість не лише вивчати та охороняти природне довкілля, а й водночас 

формувати особистість у напрямі соціально прийнятному для сучасного 
суспільства. Досягти цієї мети можна завдяки дії системи екологічного 

навчання та виховання у процесі формування екологічної культури. 
Слід пам’ятати, що сама по собі наявність екологічних знань не гарантує 

екологічно доцільної поведінки особистості, для цього необхідне ще й 

відповідне її ставлення до світу, що оточує нас. Саме ставлення визначає 
характер цілей взаємодії людини з природним середовищем, її мотивів, 

готовності вибирати ті чи інші стратегії поведінки, іншими словами – все це 
стимулює дії з точки зору екологічної доцільності. 

Тому, перш ніж розвиватися професійно, майбутньому фахівцю МНС, 
потрібно розвинути екологічну свідомість, яка має бути не «буденною», а 

спеціалізованою. Така екологічна свідомість більшою мірою включена в 
наукове екологічне знання, в якому відбувається рефлексія масової 

свідомості. Знання про взаємозв’язок суспільства та природи на такому 
рівні свідомості є логічно узгодженими, систематизованими, 

несуперечливими. 



Крім того, формування екологічної культури має відбуватись 
шляхом залучення курсантів і студентів відповідних напрямів підготовки 
до активної, творчої діяльності. Екокультурне виховання потрібно 

здійснювати в активній формі, застосовуючи “прямий контакт” з 
природним середовищем. Сучасна екологічна підготовка  майбутнього 

фахівця не має зводитись до знань про природу, її законів, техніку, вона 
має передбачати оволодіння екологічними вміннями й навичками як 

способами екологічної діяльності. Вони формуються в процесі виконання 
лабораторно-практичних робіт, семінарських занять, проведення 

різноманітних дослідів, а також у написанні рефератів, курсових і 
дипломних робіт, проходженні  стажування, переддипломної практики 

тощо. 
Сформована у майбутніх працівників МНС екологічна культура, 

готовність до екологічно відповідальної поведінки, будуть проявлятись у 
процесі їхньої діяльності. Лише фахівці з високою екологічною культурою 

зможуть формувати певні «правильні» стереотипи поведінки щодо 
природного середовища як звичайних громадян, так і підприємств, 
організацій, суспільства в цілому; передбачати наслідки господарської 

діяльності та результати перетворення природи; віднайти засоби 
мінімізації негативних впливів або й цілковитого їх уникнення; 

регулювати відносини між господарськими об’єктами та природним 
довкіллям; управляти ставленням суспільства до природи в процесі 

господарської діяльності.  
Саме від рівня екологічного виховання та екологічної освіти людства, 

зокрема молодого покоління, залежить вирішення проблеми глобальної 
екологічної кризи, збереження умов для природного існування людства, а також 

набуття навичок, які необхідні особистості для життя в сучасному суспільстві. 
Екологічна освіта покликана допомогти людині усвідомити причини 

екологічних змін, підказати шляхи їх попередження. Формування та 
розвиток екологічної культури молодої людини може стати стимулом для 
подальшої духовної та практичної діяльності, яка спрямована на подолання 

кризи як духовної так і екологічної, на гармонізацію відносин “людина – 
природа”. 
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