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Актуальність звернення до проблеми становлення наукового екологічного 

світогляду здобувачів вищої освіти визначається, з одного боку, вимогами 
сучасного етапу суспільного розвитку, з іншого боку – певною обмеженістю 
розвідок цього напряму. У той же час інформаційне суспільство, з його швидко 
зростаючим темпом накопичення різноманітної інформації, об'єктивно 
актуалізує важливість перегляду світоглядної позиції сучасної людини, що задає 
певний вектор самопізнання та осмислення навколишнього світу.  

Термін «екологічний світогляд» часто вживається в працях з екологічної 
освіти та розглядається як складова екологічної свідомості та екологічної 
культури особистості. Однак спостерігається певна недостатність дослідження 
проблеми різночитання в розумінні його сутності, змісту, умов (шляхів) 
формування і розвитку в практиці освіти. Отже, метою розвідки є аналіз 
проблеми становлення наукового екологічного світогляду здобувачів вищої 
освіти в інтересах сталого розвитку суспільства. 

Варто зазначити, що в Національній педагогічній енциклопедії поняття 
«екологічний світогляд» є відсутнім, також не вдалося віднайти поняття «освіта 
для сталого розвитку». Пошук за ключовими словами «світогляд», «науковий 
світогляд» дозволив знайти інформацію з наступних питань: світогляд, науковий 
світогляд, світоглядний план, світоглядна культура, глобальна світоглядна 
система, науково-етична система світогляду, моральний закон як фундамент 
світогляду особистості. При цьому, в енциклопедії зібрано 13 визначень і статей 
з визначеннями поняття «світогляд» і одне визначення поняття «наукова картина 
світу». Наведемо знайдені визначення поняття «світогляд», кожне з яких в тій чи 
іншій мірі розкриває його сутнісні характеристики [3]: світогляд – система 
поглядів, переконань, ідеалів, поглядів, в яких людина висловлює своє ставлення 
до навколишнього його природі і суспільству; світогляд – інтегральне якість 
особистості, що відбиває систему наукових знань, доповнених дослідно-
емоційним сприйняттям дійсності; світогляд – цілісне уявлення про природу, 
суспільство, людину, знаходить вираз у системі цінностей та ідеалів особистості, 
соціальної групи, суспільства; світогляд – упорядкована система поглядів на 
«світ»; світогляд – система уявлень, ідей, поглядів на навколишнє дійсність, яка 
обумовлює життєву орієнтацію людини, його ставлення до дійсності і до самого 
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себе; світогляд – система поглядів на об'єктивний світ і місце в ньому людини, 
на ставлення людини до навколишнього його дійсності і самому собі, а також 
обумовлені цими поглядами основні життєві позиції людей, їх переконання, 
ідеали, принципи пізнання і діяльності, ціннісні орієнтації; світогляд – система 
узагальнених поглядів на об'єктивний світ і місце людини в ньому, на ставлення 
людей до навколишнього їх дійсності і самим собі, а також обумовлені цими 
поглядами їх переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльності; в основі 
світогляду лежить світорозуміння, т. е. сукупність певних знань про світ; 
світогляд – система поглядів на світ і місце в ньому людини; цілісне уявлення 
про природу, суспільство, людину, що знаходить вираз у системі цінностей та 
ідеалів особистості, соціальної групи, суспільства; в світогляду лежать 
світорозуміння, світосприйняття (ідеали, моделі і образи реальності), чуттєві 
відносини; світогляд – створювана вихованням і освітою система принципів, 
поглядів, цінностей, ідеалів і переконань, що визначає ставлення людини до 
навколишньої дійсності, що задає спрямованість його поведінки в ній і що 
дозволяє йому орієнтуватися в різних сферах суспільного життя (побутової, 
економічної, інтелектуальної, моральної та т. д.); світогляд – система 
філософських, наукових, соціально-політичних, естетичних та інших поглядів і 
переконань, а також морально-етичних принципів, що визначають ставлення 
людини до навколишнього його дійсності і загальну спрямованість його 
поведінки; світогляд – форма самосвідомості, існуюча як несуперечлива система 
поглядів людини або суспільства в цілому на світ у всіх його проявах, на сутність 
і місце людини в ньому (в миру), і визначає розуміння, сприйняття і 
перетворення дійсності; світогляд – цілісне уявлення про природу, суспільство, 
людину, знаходить вираз у системі цінностей та ідеалів особистості, соціальної 
групи, суспільства; світогляд – система філософських, наукових, соціально-
політичних, моральних, естетичних поглядів і переконань, які відображають у 
свідомості людини загальну картину світу і визначають спрямованість його 
діяльності; світогляд – цілісне уявлення про природу, суспільство, людину, 
знаходить вираз у системі цінностей та ідеалів особистості, соціальної групи, 
суспільства; в основі світогляду лежить світорозуміння, т. е. сукупність певних 
знань про світ, ці знання і уявлення відносяться не тільки до сьогодення, а й до 
минулого, і до очікуваного майбутнього. 

Аналіз наведених уможливлює наступні висновки в межах досліджуваного 
питання: по-перше, поняття світогляд може ставитися як до особистості, так і до 
соціальної групі, суспільству в цілому; по-друге, світогляд – є 
міждисциплінарним; по-третє, світогляд пов'язаний з аксіологічними оцінками; 
по-четверте, світогляд як особистісне утворення характеризується 
узагальненими поглядами, переконаннями, ідеалами особистості; по-п’яте, в 
основі світогляду лежить світорозуміння, яке пов’язане не тільки з теперішнім, 
але й з минулим і майбутнім; по-шосте, науковий світогляд базується на науковій 
картині світу і, відповідно, історично змінюється зі зміною наукової картини 
світу.  
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Загалом світогляд особистості є не тільки відображенням розуміння 
людиною навколишнього світу і самої себе, але й визначає спрямованість її 
діяльності, надає діяльності людини організованого, осмисленого і 
цілеспрямованого характеру. 

Проведений аналіз уможливлює формулювання коротких визначень понять 
«світогляд» і «екологічний світогляд». 

Так, зокрема, світогляд особистості є системою узагальнених поглядів, 
переконань, ідеалів, ціннісних орієнтацій людини, що відображають розуміння 
їм навколишнього світу і свого місця в ньому і визначають загальну 
спрямованість його діяльності. Екологічний світогляд особистості є системою 
узагальнених поглядів, переконань, ідеалів, ціннісних орієнтацій людини, що 
відображають розуміння їм необхідності коеволюційних відносин в системі 
«людина - суспільство - природа» і визначають спрямованість його діяльності на 
досягнення гармонії в цій системі, стійкий її розвиток. 

В основі екологічного світогляду лежить екологічна наукова картина світу, 
яка є сукупністю світоглядних ідей і пов’язаних з ними понять. На сьогоднішній 
день таких ідей сформульовано чимало а, отже, доцільно з'ясувати, в чому 
полягає специфіка педагогічних завдань у процесі формування наукового 
світогляду, а також які аспекти можна виділити в цьому міждисциплінарному 
процесі. 

Розглядаючи екологічну освіту як цілісний педагогічний процес, слід 
звернутися до основних педагогічних завдань, які вирішуються в процесі 
становлення наукового світогляду, а саме до завдань навчання, виховання і 
розвитку. Завданням навчання є засвоєння системи світоглядних ідей і понять. 
Завданням виховні – формування поглядів, переконань, ціннісних орієнтацій, що 
вимагає доказового осмислення світоглядних ідей, цінностей, дискусійного 
обговорення суперечливих питань, застосування світоглядних знань на практиці. 
Завдання розвитку пов'язані зі становленням наукового стилю мислення, 
спонукають до використання проблемного навчання. 

У зв’язку із цим, можна виокремити 4 аспекти наукової екологічної картини 
світу і наукового екологічного світогляду: 1) природно-науковий (пов'язаний із 
закономірностями розвитку природи); 2) соціальний (визначається 
закономірностями суспільного розвитку); 3) гуманістичний (забезпечує 
орієнтацію на суспільно значущі цінності); 4) гносеологічний (пов'язаний з 
особливостями наукового пізнання). 

Варто підкреслити, що усі аспекти наукової екологічної картини світу (і 
відповідного світогляду) охоплюють ідеї сталого розвитку, як гармонійного 
економічного, соціального та екологічного взаємодії, коеволюційної розвитку в 
системі «людина - суспільство - природа» [5]. 

Інші ідеї пов'язані переважно з окремими аспектами [7]. Ідея про природні 
екосистеми як такі, що саморегулюються, відноситься до природничо аспекту, 
ідеї про взаємозв'язок глобальних, регіональних і локальних рівнів екологічних 
проблем та оптимальне природокористування – до соціального. Такі ідеї як: 
універсальна цінність природи; універсальна цінність здоров'я; екологічний 
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імператив; людина, як суб'єкт екологічної культури; збереження природного та 
культурного різноманіття для майбутніх поколінь, – представлені в 
гуманістичному аспекті [6]. 

Гносеологічний аспект екологічного світогляду орієнтує на особливості 
екологічної науки і екологічного пізнання. Це, перш за все, ідеї: 
міждисциплінарності екологічного наукового знання, екосистемної пізнавальної 
моделі, ноосферного мислення, прогностичності в екологічних дослідженнях 
(орієнтації на передбачення наслідків втручання людини в природні процеси), 
взаємозв’язку теорії і практики (практичної реалізації досягнень екологічної 
науки). 

З урахуванням змісту наукового екологічного світогляду та основних 
педагогічних завдань формування світогляду здобувачів вищої освіти 
сформулюємо педагогічні умови успішного становлення екологічного 
світогляду здобувачів вищої освіти. 

По-перше, для становлення наукового екологічного світогляду необхідно 
забезпечувати системність і міждисциплінарність педагогічної роботи. Сказане 
полягає в орієнтації на систему основних екологічних світоглядних ідей і понять 
в викладаються дисциплінах (навчальних предметах), що необхідно для 
формування цілісної наукової екологічної картини світу в руслі ідей стійкого 
розвитку [4; 8]. 

По-друге, для вирішення комплексу задач світоглядної підготовки доцільно 
включати здобувачів вищої освіти в різні види діяльності, а саме: пізнавальну, 
художньо-естетичну, ціннісно-орієнтаційну, комунікативну, проектну та 
навчально-дослідницьку. Пізнавальна діяльність необхідна для засвоєння 
здобувачами вищої освіти змісту світоглядних ідей і пов'язаних з ними понять. 
Ціннісно-орієнтаційна, комунікативна, художньо-естетична діяльності пов'язані 
зі становленням ставлення здобувачів вищої освіти до екологічних цінностей - 
природі, здоров'ю, навколишньому середовищу, що включає культурну 
спадщину, екологічної діяльності (ціннісно-смислових відносин) [4; 8]. При 
цьому важливо орієнтуватися на універсальну цінність не тільки зазначених 
загальних об'єктів, а й конкретних об'єктів. Проектна і навчально-дослідницька 
діяльність дозволяють не тільки формувати у здобувачів вищої освіти основних 
екологічних вмінь (оцінка, прогнозування, проектування), але допомагають 
«побачити» в дії екосистемну пізнавальну модель, орієнтовану на вирішення 
екологічних проблем в контексті сталого розвитку [2]. 

По-третє, корисно звернутися до активних і інтерактивних технологій як 
необхідних засобів вирішення проблеми становлення екологічного світогляду. 
До таких, наприклад, можна віднести технологію проблемного навчання, 
ценностноевристичну технологію, технологію розвитку критичного мислення, 
проектну технології, технологію «дебатів» тощо. Інноваційні технології 
орієнтовані на використання дискусійних форм навчання, пов'язаних з 
обговоренням різних точок зору, різних позицій (наукових, моральних, 
естетичних) [1]. 
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По-четверте, не слід забувати про еколого-краєзнавчий підхід в освіті, 
орієнтованим не тільки на пізнання екологічних систем і екологічних проблем 
свого краю, але й на вироблення та реалізацію заходів щодо збереження його 
природної і культурної спадщини, що цілком відповідає ідеям сталого розвитку, 
взаємозв'язку локального, регіонального та глобального рівнів осмислення 
екологічних проблем [2]. 

По-п'яте, розробка та використання навчальних завдань, орієнтованих на 
теоретичне і практичне застосування світоглядних знань, пов'язаних з 
розуміннями доводити, встановлювати причинно-наслідкові залежності, 
вирішувати екологічні проблеми, робити висновки світоглядного характеру. 
Окрім цього можна додати розробку і використання спеціальних занять, 
спрямованих на підведення здобувачів вищої освіти до узагальнюючих 
висновків світоглядного характеру; ознайомлення з історією найбільших 
відкриттів, показ залежності результатів наукового пошуку від світоглядної 
позиції дослідника; показ залежності управлінських рішень в області економіки 
та соціальної політики від світоглядної позиції суб'єктів управління. 

Отже, проведений аналіз проблеми становлення наукового екологічного 
світогляду здобувачів вищої освіти уможливив виокремлення педагогічних умов 
його становлення та показав можливі вектори її подальшого дослідження. 
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