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1.Постановка проблеми. 

 

«Природа – величезної ваги виховний фактор, що накладає свій відбиток на весь характер 

педагогічного процессу. Природа як світ, в якому дитина народжується, пізнає 

навколишню дійсність і саму себе, полегшує виховну роботу і водночас ускладнює її, 

робить її багатшою, багатограннішою. Постійне спілкування з природою і взаємодія з 

нею стає істотною стороною виховного процессу». – писав В.Сухомлинський. 

 

Природа - вічне джерело людської творчості, людського мислення, фактор 

виховання гармонійно розвиненої особистості. 

Людина - частина природи, потяг до всього живого закладений у ній від самого 

народження. Людину не можна відокремити від природи так само, як і природу від 

людини. Вони тісно пов’язані між собою.  Ми - часточка великого світу і маємо жити в 

злагоді з природним  довкіллям. 

Втім люди постійно впливають на середовище та постійно змінюють його. Ще 

змалку дітям потрібно прищеплювати любов до матінки-природи. 

Майбутнє планети значною мірою залежить від того, що діти сьогодні знають про 

навколишнє середовище і як вони ставляться до природи. В умовах стрімкого погіршення 

екологічної ситуації в країні та світі, враховуючи негативні наслідки: засмічення довкілля, 

заводський дим, вихлопи автомобілів, небезпечні викиди при пожежах, неефективне 

користування енергоресурсами, виникнення воєнних дій в країні; особливо актуальними 

постають завдання відновлення та охорони природи. 

Міцний фундамент любові до навколишнього середовища варто закладати ще у 

ранньому дитинстві. Тому сьогодні велика увага у державних нормативних документах з 

питань освіти і її дошкільної ланки надається цьому питанню. Так, у Державній 

національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)» пріоритетними напрямками 

реформування  виховання  йдеться про необхідність  «формування екологічної культури 

людини в гармонії її відносин з природою» .  «Екологічне виховання дітей та молоді 

передбачає формування економічної культури особистості, усвідомлення себе частиною 

природи, відчуття відповідальності за неї як за національне багатство, основу життя на 

землі, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, нетерпиме ставлення до 

тих, хто завдає шкоди природі». [1] 

Новий Закон України «Про  освіту» визначає  засади державної політики у сфері 

освіти та принципи освітньої діяльності якими є: формування культури здорового способу 

життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля. [2] 

Бaзoвий кoмпoнeнт дoшкiльнoї oсвiти opiєнтує сучaсниx пpaцiвникiв дoшкiльних 

закладів у вибopi зaвдaнь тa змiсту poбoти з дiтьми тaк, щoб нe тiльки зaбeзпeчувaти їx 

пeвними знaннями, a й вiдкpивaти пepeд ними «нaуку життя», зaвдяки якiй фopмувaлися б 

твopчi oсoбистoстi з пoчуттям влaснoї гiднoстi тa вiдпoвiдaльнoстi зa свoї вчинки. 

Вiдпoвiднo дo вимoг Бaзoвoгo кoмпoнeнтa дитина повинна бути обізнана з природним 

середовищем планети Земля та Всесвітом як цілісним організмом, у якому взаємодіють 

повітря, вода, грунт, рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць тощо; усвідомлювати їх 

значення для діяльності людини, для себе. Сприймати природу як цінність, 

виокремлювати позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи, 

довільно регулювати власну поведінку в природі. Також повинна усвідомлювати себе 

частиною великого світу природи; знати про залежність власного здоров'я, настрою, 

активності від стану природи, її розмаїття і краси; виявляти інтерес, бажання та посильні 

уміння щодо природоохоронних дій.  

У Базовому компоненті означено, що дитина усвідомлює і знає про необхідність 

дотримання людиною правил доцільного природокористування, чистоти природного 
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довкілля, заощадливого використання природних багатств, використання води, 

електричної та теплової енергії в побуті; прикладає домірні зусилля зі збереження, 

догляду та захисту природного довкілля. [3] 

Природнича освіченість дитини передбачає наявність у неї уявлень про живі 

організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові 

зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного 

світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Вiдпoвiднo дo 

вимoг Бaзoвoгo кoмпoнeнтa дo кiнця дoшкiльнoгo пepioду у дитини мaють бути 

сфopмoвaнi eлeмeнти eкoлoгiчнoї виxoвaнoстi, eкoлoгiчнoгo свiтopoзумiння, пoзитивнe 

стaвлeння дo пpиpoди. Метою освітньої роботи у дошкільному закладі є формування 

елементів екологічного світорозуміння, екологічної вихованості, розвиток у дитини 

позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природного довкілля, формування 

реалістичних уявлень про явища природи, практичних вмінь, дбайливого ставлення до її 

компонентів. 

Завдання дбайливого ставлення громадян до природи означені в Конституції 

України:  «кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, 

відшкодовувати завдані ним збитки». [4] 

Дошкільний вік характеризується підвищеною допитливістю в різних сферах, але 

особливий інтерес діти проявляють до природи. Тому екологічне виховання в дитячому 

садку займає важливе місце в розвитку пізнання навколишнього світу, виробленні 

гуманного ставлення до всього живого і формуванні усвідомленої  поведінки у 

природному середовищі.  Діти мають знати, що найбільше порушує природне середовище 

людина.  Люди будують дороги, будинки, вирубуючи при цьому дерева і осушуючи 

болота. Фабрики і заводи викидають в довкілля шкідливі речовини. У такому  

навколишньому середовищі не можуть жити  рослини, тварини, адже змінюються умови, 

потрібні їм для існування.  

Формування еколого - природничої компетентності в дітей дошкільного віку є 

актуальною проблемою сучасності, оскільки саме в дошкільному віці закладаються 

основи екологічної свідомості, екологічної культури, що впливають на поведінку та 

діяльність людини у природі. Сформованість еколого-природничої компетентності дає 

можливість дитині, спираючись на наявні уявлення про цілісність світу природи, його 

самоцінність і вплив на життєдіяльність людей, самостійно й конструктивно діяти в 

різних ситуаціях, що вимагають вибору екологічно доцільної діяльності, мотивує 

поведінку, взаємодію дітей з навколишнім природним середовищем відповідно до його 

законів і в гармонії з ним. [15] 

Моя визначна роль  - допомогти кожній дитині  жити власними силами, у злагоді з 

природним довкіллям і злагоді з собою, як активному суб’єкту життєдіяльності. Вважаю, 

що дошкільний вік - найважливіший етап у становленні екологічного світогляду дитини, 

передбачає створення передумов гуманної взаємодії з природним довкіллям. Перед собою 

в умовах сьогодення визначаю  завдання - виховати підростаюче покоління у традиції 

гармонійного співіснування з природою, раціонального використання та відтворення її 

багатств, у психологічній готовності оберігати природні цінності. Можна із впевненістю 

сказати, що сьогодні екологічне виховання співвідноситься із вихованням людяності, 

відповідального ставлення до природи та людей, які живуть поряд. Отже, в кожному 

навчальному закладі, в кожній родині, необхідно перш за все створити атмосферу 

доброти, розуміння, щоб дитина якомога більше бачила позитивного досвіду дорослих у 

відповідальності і турботу про збереження всього живого.  

Це спонукало мене на  вибір теми роботи щодо виховання у дітей природничо-

екологічної свідомості, зверненя уваги до проблеми з економного  використання 

енергоресурсів, охорони  навколишнього  середовища, сприяти формуванню активної 

громадської позиції у   збереженні енергоресурсів, природного довкілля України. 



5 
 

2. Проблема розвитку екологічної культури  дошкільників у 

різноманітних  наукових  підходах. 

 

«Природа рідного краю - верба над тихим ставком, тополя над 

шляхом,запашний луг, жовте пшеничне поле - все це не просто 

середовище,в якому росте, зводиться на ноги й робить перші 

кроки на Землі маленька людина, це тисячі найтонших коренів, 

що беруть і несуть життєдайні соки до гілок  і листя, і 

розквітає могутнє дерево - Людина» -  Василь Сухомлинський. 

Проблема формування екологічних понять в дітей дошкільного віку є актуальною, 

оскільки сучасна екологічна ситуація вимагає глибинного розуміння екологічних 

процесів, які відбуваються навколо, а також  подальшого розвитку системи навчання щодо 

екологічного виховання дітей, а це у першу чергу  вказує на формування та розвиток 

екологічних знань і понять. 

Екологічному навчанню та вихованню присвятили свої праці Ж.Ж.Руссо, 

Г.Песталоцці, Ф.Дістервег, А.Гумбольд та інші. А.С.Макаренко та В.О.Сухомлинський у 

виховній роботі з дітьми велику роль відводили природі, оточуючому середовищу. 

Вивченням проблеми екологічного виховання дітей займалися видатні педагоги минулого 

такі, як О.В.Духнович, К.Д.Ушинський, В.О.Сухомлинський. У їхніх працях 

розкриваються погляди щодо виховання дитини засобами природи.[5]  

Великого значення природничій освіченості дітей надавав педагог К.Д. Ушинський 

(1824-1870р.р.). Він вказував, що на той час в педагогіці дуже мало використовувався 

виховний вплив природи. Пропонував, щоб діти якнайбільше спілкувалися з природним 

довкіллям. Видатний педагог вважав, що природний ландшафт має таке велике виховне 

значення і вплив на розвиток молодої душі, з яким важко сперечатися навіть таланту 

хорошого педагога. Він виступав за перенесення навчальних закладів у сільську 

місцевість, щоб зблизити дітей з природою. Довів, що спілкування дітей з природою 

допомагає розвинути їх розумові здібності, а спостереження і вивчення рідної природи 

сприяє розвитку почуття патріотизму та естетичному вихованню. [6] 

На думку В.О. Сухомлинського, природа лежить в основі дитячого мислення, 

почуттів та творчості. Видатний педагог вважав, що формувати в дитини ставлення до 

рідного краю як частки природи слід починати з раннього віку. Крім того, значну увагу 

приділяв Василь Олександрович у своїй системі виховання дітей на лоні природи. Педагог 

вважав, що «... дуже важливо не допустити, щоб шкільні двері закрили від свідомості 

дитини оточуючий світ». Два рази на тиждень «... ми йшли в природу - вчилися думати» 

[7, ст. 133] - зазначає у своїй роботі «Серце віддано дітям» В. Сухомлинський. 

«Вважаю, - писав В.О. Сухомлинський, - що школа майбутнього повинна найповніше 

використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає природа і що зможе 

зробити людина для того, щоб природа служила їй. Тільки через це ми повинні берегти і 

поповнювати природні багатства, які маємо» [7, ст. 303]. 

На сьогодні багато науковців та педагогів-практиків присвятили свої дослідження 

проблемі екологічного виховання, серед них: Н.В. Лисенко, Н.Ф. Яришева, Н. Глухова, В. 

Скребець, В. Фокіна, С. Ніколаєва, З. Плохій, Н. Кондратьєва, І.Д. Звєрєв, 

Д.М. Гродзинський та ін. [5]. 

І.Д. Звєрєв зазначає, що «Гострота сучасних проблем взаємодії суспільства і 

природи поставила ряд нових завдань перед освітою та педагогікою, які покликані 

підготувати молоде покоління, здатне подолати наслідки негативних впливів людини на 

природу, бережно ставитися до неї в майбутньому. Весь комплекс екологічних проблем 

сучасності вимагає нового філософського осмислення, корінного перегляду низки 
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соціально-економічних питань, нових наукових пошуків і більш повного і послідовного 

відображення багатоаспектності екології в освіті» [8, ст. 84].  

У дослідженнях І. Звєрєва, А. Захлєбного ставиться завдання виховати нове 

покоління людей, які б свято берегли землю, сади, ліси, воду, повітря. Розвиваючи ідеї 

своїх попередників, вони наголошують, що важливо сформувати у дітей екологічну 

культуру, виробити усвідомлення того, що в природі все збалансовано, тому 

неприпустимо перебудовувати її на свій розсуд. Природу треба всіляко оберігати, 

примножувати її багатства. [9] 

Н.Горопаха зазначає, що головним у змісті екологічної роботи виступає 

формування внутрішнього світу дитини, її ціннісних орієнтацій, в основі яких 

усвідомлення своєї єдності з природою, взаємозалежності з нею. Н.Лисенко пише: 

«Екологічне виховання реалізується в єдності з навчанням, а в сукупності вони 

виливаються в єдиний процес виховання особистості». Основні етапи процесу 

екологічного виховання, на думку Н.Лисенко, - засвоєння дітьми екологічних знань, 

перетворення їх в елементи переконань як основне ядро свідомості. Центром екологічного 

виховання на думку Н.Кот повинні стати положення: людина - частина природи; міра 

речей - унікальність життя; узгодження потреб з екологічними вимогами; повага до всіх 

форм життя. 

Суттєвим є судження З.Плохій стосовно того, що основи екологічної культури 

особистості закладаються у період дошкільного дитинства, а головною її складовою 

виступає екологічна свідомість. Вчена зазначає, що екологічна культура  визначає способи 

й форми взаємин людини з довкіллям, є своєрідним кодексом поведінки, що лежить в 

основі екологічної діяльності. Тим самим вона поглиблює ідеї С.Ніколаєвої, яка 

розглядала формування засад екологічної культури як становлення усвідомлено 

правильного ставлення дитини до природи у всьому її різноманітті, ставлення до себе як 

до частини природи, розуміння цінності життя і здоров’я та залежності їх від стану 

довкілля. Розглядаючи елементи екологічної культури, З.Плохій виділяє екологічні 

знання, пізнавальні, морально-естетичні почуття й переживання, обумовлені взаємодією з 

природою, екологічно доцільну поведінку в довкіллі. Аналіз досліджень з питань 

екологічного виховання дає змогу встановити зв’язок між поняттями «екологічне 

виховання», «екологічна свідомість», «екологічна культура», «екологічна вихованість» та 

прослідкувати логіку процесу екологічного виховання дітей дошкільного віку.[10] 

На сьогоднішній день у суспільстві активно поширюється думка про нову модель 

світу людини, що ґрунтується на загальнолюдських, гуманних та естетичних цінностях.  

Людина повинна ставитися до іншого життя так само бережно, як і до власного. Зберегти 

життя, як найвищу цінність, сприяти його удосконаленню, підтримувати все, що здатне 

розвиватися до найвищих гуманістичних цінностей - є найважливішою проблемою 

сьогодення . 

3. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед суспільством.  

 

          Духовний розвиток людини починається 

 з розвитку  в неї різноманітних почуттів. 

Вони зміцнюють волю, розум, формують ставлення  

до себе,до природи, до праці, до інших людей. 

А тому треба вчити дітей любити, поважати, 

співчувати і вміти виражати ці почуття. 

В. Сухомлинський 

 Виховуючи у малят любов до природи, рідної землі, навчаючи їх оберігати і 

примножувати навколишню красу, ми формуємо зачатки екологічної і моральної 
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свідомості, духовності, гуманізму. Виховані в любові юні громадяни України, які 

житимуть у третьому тисячолітті, мають бути позбавлені жорстокості, користолюбства, 

усвідомлювати, що святий обов’язок кожного - не завдати шкоди живому світові. [12] 

Кожна нормальна людина має розуміти, що його рідним домом є не приватний 

заміський будинок або квартира, а вся планета.  Це надзвичайно важливо розуміти, адже 

світ навколо створений зовсім не для того, щоб від нього виключно брали. Він потрібен і 

для того, щоб віддавати йому себе, частинку власної душі, щоб робити життя планети в 

цілому більш простим і тривалим. На жаль, далеко не всі сучасні люди розуміють все це. 

Більшість людей, які сьогодні населяють нашу планету, глибоко переконані і впевнені, що 

у них є виключно права, а обов’язки для всіх з них - абсолютно чужі. Тобто, живучи на 

планеті Земля, людина впевнена, що всі ресурси і та користь, яка дається їй - це її право, а 

от захищати Землю в його обов’язки не входить. Все це дуже сумно. Через таке ставлення 

до Землі з боку переважної більшості людей, які її населяють, сьогодні ми чудово бачимо, 

які серйозні проблеми виникають з екологією, як складно боротися з цими проблемами і 

долати їх, наскільки складно людині виживати і в повній мірі зберігати своє власне тіло і 

тіло Землі повністю здоровими.[11]  

Природа повністю залежить від нашого до неї ставлення. Чим більше промислових 

відходів ми скидаємо в річки і озера, чим сильніше забруднюємо атмосферу, тим гірше 

стає екологічна обстановка на планеті. Нашу планету повільно вбивають вихлопні гази 

транспортних засобів, вирубка лісів, зливання об'єктами промисловості відходів у водні 

артерії, літання космічних ракет, літаків, випромінювання радіації, неправильно 

утилізоване сміття і багато інших чинників. 

Хочу зупинитись на важливих і актуальних завданнях екологодоцільної поведінки 

дитини в природі: переконати  наших дітей у необхідності заощаджувати енергію в усіх її 

видах;  не засмічувати навколишне довкілля, збирати та сортувати сміття; формувати 

загальнолюдські цінності  заради життя у контексті збереження і захисту довкілля та 

встановлення миру на Землі, виховувати почуття відповідальності за стан середовища, в 

якому ми існуємо. 

3.1. Побутове сміття - загроза для здоров`я. 

У кожній квартирі, будинку  утворюється величезна кількість непотрібних 

матеріалів та виробів, починаючи від старих газет та журналів, порожніх консервних 

банок, пляшок, харчових відходів, обгорток та упаковок, закінчуючи битим посудом, 

зношеним одягом та поламаною побутовою чи офісною технікою. Кожного дня ми 

змушені стикатися з відходами: вдома, на вулиці, біля торгових точок. Всюди нас 

оточують папірці, обгортки з пластика, скло, целофан і ін. 

Сміття утворюється і накопичується не лише у житлових приміщеннях, а й у 

офісах, адміністративних спорудах, кінотеатрах і театрах, магазинах, кафе й ресторанах, 

дитячих садках, школах, інститутах, поліклініках та лікарнях, готелях, на вокзалах, ринках 

і просто на вулицях. Викидаючи сміття, люди порушують один з основних екологічних 

законів кругообіг - речовин у природі. Адже, вилучаючи з природи чимало речовин, 

людина змінює їх до невпізнанності повертає у природу у вигляді сміття, яке не 

розкладається на вихідні речовини природнім шляхом. 

Коли більшість із нас виходить із під'їздів багатоповерхових будинків, перше, що 

бачимо - це смітники. Таке значне зростання кількості відходів - результат, передусім, 

зміни способу життя людей та надзвичайного поширення предметів одноразового 

використання. Нерегулярне вивезення побутових відходів, накопичування їх в міських 

кварталах викликає неприємний запах та сприяє розмноженню мух - перенощиків різних 

інфекційних захворювань. 

У природі немає ніякого сміття. Усе, що створила природа, є початком чогось 

нового. Але ми, люди, у процесі життєдіяльності створюємо сміття, яке не знаємо 
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куди  подіти. Стає дедалі менше і менше місць, де його можна розмістити, оскільки люди 

не хотіли б жити поруч з сміттєзвалищами. Чим більше місто - тим більше звалище. 

В Україні під цілими горами сміття вмирає земля, на якій можна було б вирощувати  сади, 

ліси, розробляти поля з городніми культурами, а підземні води забруднюються настільки, 

що жителі сіл черпають зі своїх колодязів не воду, а рідину, часту не придатну для пиття.  

Небезпечні речовини зі сміттєзвалища  отруюють  повітря й землю,  потрапляють  до 

грунтових вод. Все це змушує нас змінити наше ставлення до відходів.  

Моя головна задача на сьогоднішній день привчати до екологічної культури своїх 

вихованців та їх батьків. Не смітити, сортувати сміття, бо всім приємно коли чисто, 

прибрано, охайно. 

 

3.2. Вчимося жити енергоощадливо. 

 
Енергія - це невід’ємна частина нашого життя, але її виробництво завдає значної 

шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людини. Використання будь-якого виду 

енергії і виробництво електроенергії супроводжується утворенням багатьох 

забруднювачів води і повітря. На жаль, людство ще не навчилося дбайливо і раціонально 

використовувати природні ресурси в інтересах для  усіх мешканців планети. Якщо ми 

будемо більш раціонально використовувати енергетичні ресурси, ощадливо ставитися до 

споживання електроенергії  вдома  то ми зможемо зберегти нашу Землю від дефіциту 

води, газу, нафти, від радикальних змін клімату й від екологічних катастроф. Вченими 

доведено, зміни, які  відбуваються в природі багато в чому є наслідками людської 

діяльності: ми спалюємо викопне паливо, ростуть викиди транспортної індустрії та 

масштаби  сільського господарства. 

Вчені впевнено стверджують, що зміна клімату відбувається через вплив людини і 

саме людство несе відповідальність за забруднення та негативні зміни у кліматичному 

балансі планети. 

Формування енергоощадного мислення необхідно  розпочинати  ще змалечку. 

Дітей слід привчати думати та діяти енергоефективно, адже саме вони згодом 

прийматимуть важливі рішення і впливатимуть на розвиток українських громад. 

Діти мають приділяти власний час не тільки іграшкам і відпочинку, а й таким актуальним 

питанням як енергоефективність та енергозбереження. Активізація їхньої  уваги в такому  

віці дозволить у майбутньому отримати покоління небайдужих, активних громадян, які 

будуть здатні аналізувати інформацію та своїми діями не шкодити, а зберігати наявні в 

них ресурси, раціонально їх використовувати. 

Тому напрямком моєї роботи стало: привернути увагу дітей та батьків  до  

проблеми, такої як забруднення навколишнього середовища через надмірне та 

неефективне споживання ресурсів. Необхідно створити мотивацію для збереження 

ресурсів та енергії, виховати навички екологічно безпечного стилю життя аби діти 

змалечку вчилися цінувати та берегти ті ресурси, що роблять життя людей комфортним. 

Головним  завданням, вважаю  донести до кожної дитини на прикладах життєву 

необхідність енергозбереження і економного природокористування, ознайомити з 

простими кожному способами  енергозбереження. 

 

3.3.  Воєнні  дії - руйнівні сили, як  виклик природному довкіллю. 
 

Ще одну серьозну небезпеку природному довкіллю  становлять   воєнні дії, які 

своїм наслідком мають вивільнення у повітря, воду та ґрунт небезпечні речовини. Коли 

існує збройний конфлікт треба говорити не тільки про порятунок людей, але й про шкоду, 

заподіяну довкіллю. Саме  наслідки  конфлікту призводять до поступового нищення 

здоров`я людей та природного довкілля. Науковцями досліджено, що при розривах 
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снарядів можуть утворюватися речовини, які повітряними та водними шляхами 

поширюються на великі відстані. Повітря, яке містить хімічні речовини, може мати такі 

наслідки для здоров`я, як збільшення смертності від серцевих та дихальних захворювань. 

Збільшується захворюваність астмою та іншими распіраторними захворюваннями серед 

дітей, погіршується стан людей похилого віку, вагітних жінок. 

Зберегти планету від руйнування, забезпечити можливості її подальшого розвитку -  

важке завдання, яке випало на долю нинішнього покоління. Збереження миру  є 

пріоритетним завданням усіх людей на планеті та основа  успішного вирішення  

екологічної проблеми. 

Людству стає все більш зрозумілим, що не в нарощуванні військового потенціалу 

слід шукати шляхи до міцного миру та загальної безпеки. Вихід - у  довіри між країнами і 

народами, здорового глузду в міжнародних відносинах. Спільність інтересів та дій усіх 

народів і країн у розв'язанні глобальних проблем є для людства життєвою необхідністю, 

єдиною можливою умовою щасливого і здорового життя на планеті. Отже, проблема 

збереження миру на Землі залишається гострою, і його досягнення можливе за умови 

взаємопорозуміння і всебічного співробітництва, вирішення цієї проблеми - найважливіша 

передумова  насамперед для розв'язання  проблеми природного довкілля. 

Майбутнє людства багато в чому залежить саме від того, з якими моральними 

ідеалами увійдуть в життя наші діти сьогодні.   Виховання дітей повинно бути спрямоване 

на подолання  негативних рис характеру і поведінки та на формування в них почуття 

добра.  Саме у вихованні особистості слід формувати  такі моральні якості, як любов до 

Батьківщини, правдивість, працьовитість, гуманність, почуття відповідальності, 

дисциплінованості, почуття власної гідності. 

І сьогодні від нас залежить, якими виростуть діти, яке майбутнє чекає. Тому так 

важливо  в дитинстві прищеплювати у їхніх серцях доброту, людяність, чуйність, 

щедрість, щирість, любов, співчуття, повагу. Коли нема взаєморозуміння, доброти, 

сердечності, то душа стає черствою, збайдужілою, серце холодним і жорстоким. Це і 

спонукає людей  коїти злочини, вбивства, насильство, обман.  Ми, педагоги, не маємо 

права виховати дітей байдужими, агресивними, злими. Ще в дитячому садочку ми повинні 

навчити дітей переборювати труднощі, жити за людськими правилами моралі, нести у світ 

тепло свого серця, любов, доброту, вміти домовлятися між собою, а не вирішувати спір 

бійкою. Бо світ стане таким якими вони виростуть. Тільки справжня людина, яка має 

моральні цінності буде вирішувати проблеми, труднощі виключно мирним шляхом, бо 

тільки так можна побудувати економічно -  сильну, багату країну. 

Сучасні методики виховання роблять особливу увагу на розвитку людяності: 

бажання пізнавати людей, розуміти їхні емоції, вміти співчувати, проявляти чуйність, 

турботу. І як наслідок виростаючи дитина буде дбайливо примножувати красу рідного 

краю, оберігати його, а не знищувати. 

На мою думку,  саме гармонійне спілкування з природою, під час спостережень, 

бесід з  дітьми, що квітка, комаха, тварина,  гілка дерева - все «живе»: не ламай, не 

пошкодь, не згуби - породжує такі якості души, як людяність, любов, доброту, розуміння. 

Бо природо - екологічна освіта і  виховання покликані  вчити  дітей розуміти природу, 

переживати і турбуватися про збереження і примноження навколишнього середовища, 

бережно відноситись до всього живого. Дитина повинна відчути, що природа підвищує 

настрій, викликає захоплення; є джерелом здоров`я, розвиває особистість, почуття 

відповідальності. На сьогоднішній день саме  природничо- екологічне виховання виховує 

у дитини  людяність, відповідальне ставленя  до природи, до людей, що живуть поряд, 

вчить розуміти цілісність природи землі, взаємозв'язок людини з природою.  
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4. Організація роботи у формуванні  екологічно - доцільної поведінки 

в природі з дітьми. 

                                                                                            
«Любімо, шануймо, бережімо природу, 

вічне джерело нашого життя і нашої творчості! 

Вона нам стократ більше віддасть, 

 ніж ми можемо їй дати» 

 М. Рильський. 

Головною метою нашого дошкільного закладу є  виростити здорову, творчу, 

інтелектуально розвинену дитину; забезпечити гармонійний розвиток особистості кожної 

дитини, враховуючи її здібності, нахили, психологічні та індивідуальні особливості. 

Дитячий садок працює за освітньою програмою розвитку «Дитина в дошкільні 

роки», яка передбачає створення сприятливих умов для особистісного становлення і 

творчої самореалізації кожної дитини та формування в неї життєвої компетентності.  

Програма «Дитина в дошкільні роки», що стосується формуванню екологічно-доцільної 

поведінки передбачає: володіти доступними навичками сприйняття чистоти природного 

довкілля, економного використання води, електроенергії в побуті; виконувати  правила 

природокористування, орієнтуєтуватися,  що в довкіллі кожна рослина, тварина  має право 

на життя; прагнути  надавати посильну допомогу дорослим в очищенні природного 

середовища: прибирати, зменшувати кількість побутових відходив, не забруднювати 

природне довкілля небезпечними речовинами, предметами. Саме в програмі  природне 

довкілля вважається найважливішим засобом формування гармонійної, всебічно 

розвиненої особистості, яка володіє знаннями й навичками екологічно доцільної 

поведінки в природі.  

           В нашому дитячому садочку склалася певна система роботи з проведення 

екологічної роботи на формування у дітей і дорослих екологічної культури, екологічної 

свідомості, екологічного світогляду. Однією провідною задачею нашого дошкільного 

закладу є виховання початкових форм екологічної культури дітей, формування розуміння 

ними елементарних взаємозв’язків у природі і вироблення початкових практичних 

навичок у взаємодії з природними об’єктами.    

          В період дошкільного віку у дитини зароджується самосвідомість, тому моє 

завдання закласти такі якості, як мислення, допитливість, екологічну культуру, вміння 

жити за законами природи. 

          На думку В.О. Сухомлинського, природа сама по собі не може виховувати. Дитина 

стане розумною, моральною, прекрасною, доброю і непримиренною до зла за умови 

активного «взаємодіяння» з природою.  «Під час екскурсій, взагалі під час кожної зустрічі 

дітей з природою, - писав він, - ми намагаємося показати їм світ таким, щоб вони 

задумалися над тією істиною, що природа - це наш дім, і якщо ми будемо безтурботними 

марнотратцями, ми зруйнуємо його; природа - частинка нас самих, а байдужість до 

природи - це байдужість до власної долі» [13, с. 555] 

В своїй роботі  з природничо-екологодоцільного виховання я намагаюсь, щоб під 

час  спілкування з природою  дитина відчула співчуття любові до живого, спрямовувала 

свої вміння і знання на збереження і охорону природи, як фактор існування людей. Я 

повинна виховувати у дітей почуття відповідальності, гуманне ставлення до природи, 

надаю знання, що людина і природа взаємопов’язані між собою. Моє основне завдання, як 

вихователя щодо екологічно - доцільної поведінки моїх вихованців полягає в тому, щоб 

навчити їх розуміти, любити і берегти природне оточення;  виконувати правила 

природокористування (викидати сміття в належні місця); помічати і захоплюватися 

чарівною красою навколишнього світу, щоб збагатити свою душу, зробити її світлою, 
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небайдужою до всього; освоїти найпростіші прийоми енергозбереження і раціонального 

природокористування, прищепити  дітям почуття відповідальності за рідну природу. 

Важливим чинником на початку роботи з екологічної культури  є  створення   

відповідних  умов для дітей: 

- надаю дітям максимум свободи, заохочую ініціативність, креативність, не 

загострюю увагу на невдачах; 

- спонукаю дітей розмірковувати, пояснювати свої дії, висновки; 

- якщо дитина зіткнулася з труднощами, знаходжу  разом з нею спосіб виконання 

завдання; 

- виховую екологічну культуру, відповідальність перед майбутніми поколіннями; 

- залучаю дітей та їх батьків стати на шлях енергозбереження і раціонального 

природокористування; 

- формую життєву позицію майбутніх громадян України; 

- сприяю розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального, морального 

потенціалу; 

- сприяю трудовому, патріотичному, естетичному вихованню дітей; 

- виховую  вміння працювати як самостійно, так і в колективі. 

 

Територія нашого дитячого садочка завжди потопає в зелені. Весною милуємось 

квітами каштанів, влітку відчуваємо пахощі троянд, восени квітнуть хризантеми і 

чорнобривці, а взимку зеленими стоять, мов охоронці, ялинки.  На території створені 

умови для трудового виховання: городня ділянка, квітники, куточок лісу. Насаджуючи 

рослини, створюємо яскраві композиції, дбаємо про декоративний ефект. Навколишнє 

оточення  сприяє  чудовому настрою у дітей, вчить цінувати природу, уміння 

спостерігати, відчувати красу і гармонію природного довкілля, вміти піклуватися, знати 

про культуру поведінки на природі. 

Для  набуття природничо-екологічної компетенції   дошкільників у своїй 

роботі  використовую різні форми і методи роботи: заняття, спостереження, розповідь 

вихователя, праця в природі, перегляд відеофільмів, дидактичні ігри, роздуми, досліди, 

проблемні ситуації; даю знання, що природа потрібна всьому живому не тільки сьогодні, а 

й завжди. Намагаюсь подавати необхідні знання у доступній для дитини формі. 

Працюючи над збереженням природи та її ресурсів, проводжу заняття, на яких з дітьми 

вивчаємо  закони природи і правила природокористування. Необхідно навчити дитину 

піклуватися про нашу планету.  

Як зберегти природу, ефективно впливають на начання дітей - бесіди, в яких діти 

висловлюють свої думки, зосереджують свою увагу, мислення. Мною проводяться бесіди 

за темами: «Сміття - хвороба планети», «Планета - наш дім», «Що робити з відходами», 

«Зробимо наше місто чистим», «Збережемо тепло у своїх домівках». В ході бесід з дітьми 

розмірковуємо, як в дитячому садочку і дома жити так, щоб зменшити кількість сміття: 

купувати напої в скляних банках (їх можна використовувати кілька разів, або здати в 

пункти прийому); до магазину брати сумку замість пакетів; відходи з овочів і фруктів 

бажано збирати в одному місці, щоб перегнивали (з них виходить добриво);  

використовувати папір з двох сторін під час зображувальної діяльності;  пластикові 

бутилки, старий одяг збирати і теж відносити на пункти прийому; обмежуватись у 

використанні одноразового посуду. 

Під час роздумів, бесід навчаю дітей правилам природокористування як в садочку 

так і дома: вимикати воду, коли чистять зуби; вимикати світло, виходячи з кімнати; 

домашні електроприбори не залишати вімкненими, якщо не дивишся телевізор або 

комп’ютер. 

Основи природничо-екологічного виховання формуються   в процесі трудової 

діяльності. Праця формує у дітей відповідальність, працьовитість, самостійність, вчить 

мислити, думати, спостерігати, спонукає до усвідомлювання  і розуміння навколишнього  
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світу.  Працюючи на території дитячого закладу: ділянках, клумбах, діти поглиблюють 

свої знання про взаємозв’язок між рослинами і тваринами, як людина впливає на їхнє  

життя.  Влітку і восени зриваючи сухі рослини на клумбах, розповідаю, що немає 

необхідності у викиданні сухостою в сміттєвий бак: можна зробити компост для 

підживлення грунту. На прогулянці з дітьми повторюємо природоохоронні правила: не 

розпалюй вогнище, не ламай гілок на деревах і кущах, не  залишай сміття, не зривай квіти, 

бережи життя живому. Необхідно викликати у дитини природну потребу їх захистити, 

турбуватись про їхню безпеку. 

Однією з умов безпосереднього спілкування з природою є спостереження на 

прогулянках, коли діти вчаться прислухатися, відкривати чарівний дивовижний світ 

природи, яка зробить душу дитини щирою, доброю і світлою. Залучаючи дітей до 

спостережень на прогулянках, використовую проблемні ситуації: що відбудеться, якщо не 

полити рослини; спалювати листя, сміття; зникнуть комахи; залишати сміття на природі, 

біля водойм; руйнувати гніздечка птахів. Проблемні ситуації розвивають самостійність 

думки, стимулюють допитливість моїх вихованців, вчать дітей обґрунтовувати свої 

судження, висловлювати припущення, підводять їх до самостійних висновків. 

Ефективним засобом впливу у вихованні з навичок енергозбереження і 

раціонального природокористування є показ відєофільмів про те, як дорослі утеплюють 

будинки, під сміттєзвалищами зникає  планета,  повітря отруюють викиди з труб заводів, 

автомобілів, пожеж, і наша блакитна планета, як її називали раніше, почала тьмяніти, 

покриватись брудом та сміттям. В цьому випадку підходить вислів «Краще один раз 

побачити, ніж почути». 

Цікаво дітям дивитись фільми про сміттєспалювальні заводи, які переробляють 

несортовані побутові відходи. Тепло від спалювання сміття використовується для 

одержання гарячої води чи водяної пари, але від спалювання сміття є недоліки - це велика 

кількість пилу, яка забруднює атмосферу. Розповідаю, звертаючи увагу, що заводи не 

можуть переробити стільки сміття, скільки ми виробляємо. Пояснюю, для чого необхідно 

збирати та сортувати сміття,  відносити на пункти збирання і переробки вторинного сир`я; 

не викидати в смітник батарейки, акумулятори. 

Дієво на дітей впливають приклади дорослих з енергоощадливості. Взимку разом з 

дітьми  за батареями ставила захисні екрани, на такому простому прикладі намагалася 

пояснити, що це допоможе зробити температуру в кімнаті вищою. Через кілька днів 

побачили, що температура в групі підвищилася, дітям стало тепліше. Кожного року в 

садочку замінюють старі вікна і двері на нові, які зберігають тепло у приміщенні.  

Дуже важко дітям пояснити про ще один фактор, який негативно впливає на 

навколишній світ і на нас усіх -  це воєнні дії. З дітьми необхідно говорити про те, яку 

шкоду несе війна людству, природі, чому виникають війни. Кожна війна забирає мільйони 

людей, а серед них і найталановитіших, які б змогли багато чого поліпшити на землі. В 

групі є діти переселенці, які розповідають іншим дітям про небезпеку, яка їх чекала дома. 

Переглядаючи відео про терористів, вибухонебезпечні предмети, дилимось враженнями, 

яку загрозу вони несуть не тільки людству, а і природному довкіллю. На захист нашої 

країни пішло багато чоловіків, так і в нашій групі є родини, які зараз живуть без батька, бо 

він захищає нашу країну. Діти повинні побачити, що воєнних дій в країні потрібно 

уникати, робити все, щоб їх не було, бо всі люди мають право на життя. Всім нам варто 

приділити всі свої сили, щоб не допустити війни, зберегти життя на планеті. Завжди слід 

шукати мирні вирішення будь-яких проблем. Світ без війни можливий коли всьому 

людству будуть притаманні загальнолюдські цінності: дружба, обов’язок, щірість, 

милосердя, повага до старшого покоління, патріотизм, інтелігентність, справедливість. 

Саме ці почуття заважають поширення насилля, жорстокості та війни,  сприяють 

залагодженню конфліктів, миру й злагоді в усьому світі.  

На мій погляд велике значення у вихованні загальнолюдських цінностей надає 

спілкування з природою. Краса природи пробуджує моральні,  людські якості, а знання 
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про унікальність та тендітність природи, взаємозв’язки та залежності спонукають людей  

до дій задля її збереження, відновлення, поліпшення.  Краса природи робить людину 

доброю, співчутливою, турботливою, а без любові і доброти людина може стати 

жорстокою і бездушною. 

В.Сухомлинський вважає, що без виховання почуття прекрасного взагалі ніякого 

виховання немає. Відомий педагог підкреслював: «Ми вважали дуже важливим виховним 

завданням те, що наші вихованці, бачили свою єдність з природою, переживали турботу і 

тривогу про збереження і примноження природних багатств. Думка про те, що ми діти 

природи, повинні бути дбайливими і вдячними, особливо виразна і хвилююча  тоді, коли 

діти бачать плоди землі, замислюються, як треба оберігати джерело, з якого п’ємо» [14, 

587].  

Кожного дня  навчаю дітей жити дотримуючись норм людської поведінки, вміти 

слухати і чути, переконливо доводити свою правоту, добираючи потрібні слова і тоді в 

суспільстві буде мир і взаєморозуміння. Бо де є доброта і любов, взаєморозуміння, радість 

і щастя, там завжди пануватиме  дружба, злагода і мир поміж людьми. 

Такі методи і прийоми формують у дітей екологічну свідомість, пробуджують 

бажання спілкуватися з прородою, оберігати її. Діти навчаються не тільки милуватися 

природою, а й активно допомагають, доглядають, розумно використовують те,  чим вона 

багата.  

Якщо послідовно використовувати принципи природничо-екологічного виховання 

у роботі  з дітьми, то у дітей буде розвинено почуття відповідальності за збереження 

природи, як важливого фактору існування життя людини на Землі. В своїй роботі  

намагаюсь навчати дітей, що людина - частина природи, яка повинна жити за законами 

природи, не шкодити її існуванню. Дошкільнята зрозуміють, що природа потрібна всім не 

тільки сьогодні, а й завжди, вона дає скарби і нам потрібно віддячити ій людською 

добротою і турботою. 

Тому саме природничо-екологічне виховання виховує в дитини розвитку якостей 

характеру, моральних принципів, сприяє формуванню почуттів обов’язку і 

відповідальності за збереження природи, спонукає до природоохоронної діяльності, 

запобіганню нанесення збитків природі, формує в дітей розуміння значення миру в 

суспільстві й на всій Землі взагалі: бо мир це життя, щастя, радість у сім`ї.   

 

5. Результативність роботи щодо природничо-екологічнодоцільної 

поведінки дітей дошкільного віку. 
 

Майбутнє нашої планети та нашого життя залежать від виховання молодого 

покоління здатного жити в гармонії з природою, берегти та відтворювати її скарби. Бо  

існування людства залежить від природного середовища.  

Важливим результатом своєї роботи, я побачила, що діти обізнані з природним 

середовищем планети, знають про необхідність дотримання правил доцільного 

природокористування, сприймають природу як цінність, виокремлюючи позитивний та 

негативний вплив людської діяльності на стан природи. Можу сказати, що мої вихованці 

стали доводити своїми вчинками та поведінкою про те, що у них сформовані початкові 

знання і навички піклування про збереження, догляд та захист природного довкілля. 

Діти стали щільно закривати двері до групової кімнати, нагадувати про вимикання 

світла; бережно ставитись до книг, паперу, зошитів, в умивальній кімнаті вимикають  

воду, поки намилюють руки, турботливо ставляться до їжі: всю доїдати, щоб не було 

відходів.  В деяких сім`ях розпочали суртувати сміття, купили енергоощадні лампи. 

Батьки розповідають, що діти уважно ставляться до покупок в магазині, зайвого нічого не 

беруть, слідкують за чистотою одягу свого і батьків, аби не часто мама прасувала. 

На заняттях з аплікації зменшились витрати і відходи кольорового паперу. В ході ігор 

ляльок навчають не смітити, на території дитячого садка збирають окремо папір, каміння 
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та сухе листя. Діти стали розуміти, що треба більш розумно розпоряджатися тим, що 

приносять  в свій дім. Восени більшість сімей утеплили свої будинки, кімнати: старі вікна 

замінили на нові, або заклеїли  їх, поставили ущільнювачі на двері, захисні екрани за 

батареями, залишають батареї відкритими від меблів та гардин. 

 Батьки разом з дітьми та педагогічним колективом садочка весною та восени  

приймають  участь у прибиранні території дитячого садка, висаджують молоді дерева, 

перекопують клумби, насівають насіння квітів,  на деревах облаштовували годівниці для 

птахів та змайстрували шпаківні. У батьків значно виріс інтерес до проблеми екологічного 

виховання дітей, з відповідальністю взяли участь у акціях садочка «Посади хризантеми та 

троянди», «Друге життя пластику», у конкурсі «Мусорна фантазія». 

  

  
Щоденно привчаю дітей проявляти самостійність й ініціативу під час  трудової 

діяльності, яка формує у них наполегливість, старанність, працелюбність, 

відповідальність. 

Кожного року  разом з дітьми та батьками приймаємо участь у конкурсах від 

«Екологічного вектору» за що відзначені грамотами. 

 

 

 

 Водночас  спілкування з природою життя  стає яскраве, 

радісне, виникає любов до природи, яка пробуджує, розкриває здібності і таланти дитини. 

Краса природи має здатність робити дитину доброю, співчутливою і турботливою. На мій 

погляд ці якості людської душі навчатимуть жити в мирі і спокою на землі. Можу сказати 

впевнено, що в групі  панує злагода і мир, діти намагаються жити в садочку  без образ, 

кривд, вчаться поводитись бути ввічливими, чемними. Бо всім зрозуміло, що мирно 

можна багато чого зробити, коли мир є, то можуть здійснитись усі найзаповітніші 



15 
 

прекрасні мрії, надії і помисли, кожен може реалізувати себе повністю, розкрити свої 

здібності і таланти. У дошкільників формується поняття, що Мир на землі - це найбільше 

благо, бо є тато і мама, ніхто не гине у боях, і багато радості у світі. 

Коли дорослі прищеплюють любов до всього живого, де нема насильства, дитина 

виростає захисником, доброю людиною, бо живе серед любові, ласки, краси. Це дуже 

важливо, бо все починається з дитинства. 

Початкові екологічні знання допомагають передбачати негативні наслідки 

нерозважливих вчинків, привчають дітей дбайливо ставитись до довкілля. Впевнена, що 

ставши дорослими будуть любити навколишній світ, берегти екологію заради майбутніх 

поколінь. 

Саме застосовані екологічно спрямовані форми і методи виховання можуть 

сприяти моральній і суспільній поведінці дитини, виховувати гуманне ставлення до 

природи, допомагати  зрозуміти, що людина і природа тісно пов'язані між собою. Коли 

діти навчаться любити природу, співчутливо ставитимуться до неї, привчаться до праці,  

ми менше говоритимемо про  причини та наслідки екологічних проблем. Дуже важливо 

сіяти у дитячих душах добрі звички, прищеплювати бажання робити добрі вчинки, щоб 

вони виросли добрими і мудрими, справжніми хорошими людьми. Необхідно так 

виховувати дітей, щоб вони дивилися на світ добрими очима, вміли берегти життя. Тільки 

тоді вони, змужніючи та прозріючи розумом і серцем, стануть справжніми господарями на 

планеті. 
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