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В статті розглядаються проблеми формування екологічної культури 
молоді та виділено основні напрями діяльності в регіональних громад-
ських організаціях. Вказано на важливість функціонування різнома-
нітних регіональних громадських організацій та вплив на екологічне 
виховання молоді, що і дає підстави розглядати їх як суб’єкт соціально-
педагогічної діяльності. А також запропоновано систему формування 
екологічної культури молоді цими організаціями з використанням част-
кових виховних методик.
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РЕГИОНАЛЬНыЕ ОБЕСТВЕННыЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК 
СУБЬЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 

эКОЛОГИЧЕСКОй КУЛЬТУРы МОЛОДЕжИ
В статье рассматриваются проблемы формирования экологической 

культуры молодежи и выделены основные направления деятельности в 
региональных общественных организациях. Указано на важность функ-
ционирования различных региональных общественных организаций и 
влияние на экологическое воспитание молодежи, а также позволяет расс-
матривать их как субъект социально-педагогической деятельности. А так-
же предложена система формирования экологической культуры молоде-
жи этими организациями с использованием частичных воспитательных 
методик.

Ключевые слова: формирования экологической культуры, экологи-
ческая деятельность, молодежь, общественные организации.

Актуальність.
Сьогодні в усіх регіонах нашої держави функціонують різ-

номанітні громадські організації, зокрема регіональні, які з 
кожним роком збільшують вплив на екологічне виховання 
молоді. Це дає підстави розглядати їх як суб'єкта соціально-
педагогічної діяльності. Будучи окремим соціально-виховним 
інститутом і потенційно потужним соціалізуючим фактором, 
громадські організації є об'єктом соціально-педагогічної науки 
та практичної діяльності. Зростання їхнього впливу на процес 
формування екологічної культури підростаючої особистості зу-
мовлює дослідницький інтерес до сутності, ознак та структур-
них характеристик цього соціального інституту [4].

В екологопросвітницькій роботі громадських організацій 
постають нові завдання, пов’язані із новими умовами форму-
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вання екологічної культури, із розвитком таких його якостей, 
як сформована екологічна свідомість, мотивація екологічної 
поведінки особистості, розвинене екологічне мислення, форму-
вання екоетичних цінностей особистості, естетичне сприйняття 
середовища , відповідальність, креативність тощо [2]. 

Мета статті – охарактеризувати регіональні громадські ор-
ганізації як суб’єкти формування екологічної культури молоді.

Загальноприйнятою стає точка зору, відповідно до якої люд-
ство не може більше прогресувати у своєму розвитку, суттєво 
не підвищивши рівень екологічної культури. Екологічна куль-
тура включає в себе процес формування екологічної свідомості 
особистості, що відображає нерозривну єдність між сукупністю 
знань, уявлень про природу, емоційно-почутевого і ціннісного 
відношення до неї (внутрішня культура) і відповідних умінь, 
навичков, потреб взаємодії (зовнішня культура), заснований 
на гармонізації взаємозв’язків у системі “природа-людина”. 
Підвищення рівня екологічної культури повинно починатися з 
молоді, бо саме від їх дій, залежить майбутнє [3].

Культура екологічна є однією з центральних проблем у пе-
дагогіці та психології, оскільки і результат, і процес засвоєння 
знань значною мірою залежать від залучення молоді у вихов-
ний процес, її зацікавленості та мотивації. 

Аналіз публікацій і досліджень.
Екологічне виховання молоді є однією з важливих склад-

ників суспільного життя. Насамперед, воно спрямоване на до-
сягнення таких цілей: забезпечення високого рівня екологіч-
ної культури молоді та саморозвитку людини як особистості та 
суб’єкта діяльності. У педагогіці наголошується на важливій 
ролі громадських організацій у екологічному виховані молоді. 
Разом з цим науковці зазначають, що однією з особливостей 
екологічного виховання в сучасних умовах є формування нових 
відносин між школою, вищим навчальним закладом як провід-
ними інститутами екологічного виховання, та громадськими 
організаціями. Останні набули за останнє десятиріччя значної 
самостійності та автономності як у плані територіального розта-
шування, так і у виборі змісту діяльності, форм та методів робо-
ти з молоддю. Якщо за радянських часів молодіжна громадська 
організація була обов’язковим атрибутом вищого навчального 
закладу, то на сучасному етапі суспільного розвитку ситуація 
змінилася. Тому виникає низка протиріч, оскільки розмаїття 
молодіжних організацій не дає змоги ВНЗ як інституту еко-
логічного виховання забезпечити функціонування різних мо-
лодіжних організацій під своїм дахом без складнощів для на-
вчального процесу, з іншого боку, внутрішнє життя сучасного 
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вищого навчального закладу, зокрема виховний процес, дещо 
змінилися за відсутності молодіжних громадських організацій, 
зокрема регіональних[1].

Формування екологічної культури молоді як складного ін-
тегративного утворення, що характеризується ціннісно-моти-
ваційним ставленням до навколишньої дійсності підкреслю-
ється науковими працями авторів, як Хилько, Курняк, Фен чак, 
Єфі менко, Чер нікова, Складановська та ін.

У кожному конкретному випадку розглянути  сутність куль-
тури, зокрема екологічної розкривається через:

специфіку діяльності;• 
предметну ділянку, тобто засоби та наслідки людської • 
діяльності;
ціннісне значення виробів;• 
спосіб задоволення людських потреб.• 

Культура екологічна – культура всіх видів людської діяль-
ності, так чи інакше пов’язаних з пізнанням, освоєнням і пере-
творенням природи; складається із знання та розуміння еко-
логічних нормативів, усвідомлення необхідності їх виконання, 
формування почуття громадянської відповідальності  за долю 
природи, розробку природоохоронних заходів та безпосередньої 
участі в їх проведенні [5]. 

Екологічна культура — це здатність людини відчувати 
живе буття світу, приміряти і пристосовувати його до себе, вза-
ємоузгоджувати власні потреби й устрій природного довкілля 
(Освальд Шпенглер).

Екологічна культура є складова частина світової культу-
ри, якій властиве глибоке усвідомлення важливості сучасних 
екологічних проблем у житті і майбутньому розвитку людства. 
Свідоме засвоєння  й оволодіння екологічною культурою має 
розпочатись ще з дитинства, одночасно із засвоєнням положень 
загальної культури. 

Виклад основного матеріалу дослідження.
Часткові виховні методи є елементами відповідних їм ме-

тодів, які використовуються з метою досягнення конкретних 
цілей виховання та самовиховання у конкретних умовах та си-
туаціях. За найпоширенішою класифікацією методів вихован-
ня та самовиховання В. Сластьоніна, розрізняють такі групи 
методів [7]:

методи формування свідомості особистості;• 
методи організації діяльності, спілкування, формування • 
позитивного досвіду суспільної поведінки;
методи стимулювання діяльності й поведінки;• 
методи самовиховання.• 
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Вагомою проблемою у діяльності регіональних громадських 
організацій є вибір відповідних прийомів виховання. Це на-
самперед пов’язано із залученням достатньої кількості фахів-
ців, зокрема соціальних педагогів з метою визначення рівня 
вихованості та підбору найбільш ефективних заходів щодо 
екологічного виховання. Сучасний етап розвитку розвитку сус-
пільства вимагає від психолого-педагогічної науки створення 
концентрованих динамічних виховних систем, які дають мож-
ливість спростити використання доцільних часткових вихов-
них методик формування екологічної культури молоді. 

Запропонована система формування екологічної культу-
ри молоді в діяльності регіональних громадських організація 
(Рис. 1) передбачає декілька етапів:

 I.  Первинна діагностика рівня вихованості молоді;
II. Визначення наявних ознак екологічної культури (ОЕК) 

та підбору відповідних часткових виховних методик 
формування екологічної культури молоді (ЧМФЕКМ), 
які формуються колегіально фахівцями з урахування 
науково-методичних психолого-педагогічних вимог і ре-
комендовані до застосування у діяльності громадськими 
організаціями;

III. Застосування часткових виховних методик;
IV. Результативна діагностика. Аналіз сформованих ознак 

екологічної культури молоді після застосування прийо-
мів виховання.

Ця система є найбільш ефективною, якщо в її основі орі-
єнтиром є слідуючі компоненти екологічної культури молоді: 
інформаційно-інтелектуальний, мотиваційно-ціннісний, пове-
діноково-діяльнісний.

І. Інформаційно-інтелектуальний компонент.
При формуванні інформаційно-інтелектуального компонен-

ту екологічної культури особистості окреслено питань, при ви-
світжленні яких зросте ефективність діяльності громадських 
організацій у роботі з молоддю:

використанням людиною природи, перетворенням її • 
у власних інтересах, а також з наслідками такої діяль-
ності;
загальний підхід до феномена екологічної культури як • 
до людської діяльності і водночас простежуються різно-
манітні аспекти та обставини екологізації цієї діяль-
ності;
механізм відносин людини і біосфери та про явища, ви-• 
кликані такою взаємодією; 

Алмашій І.І.
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Рис. 1. Система формування екологічної культури молоді 
в діяльності регіональних громадських організацій.

 
 субстанційні, процесуальні, енергетичні та інші об'єктивні • 
підвалини життя людини, на основі яких розкрито меха-
нізм перетворення однієї з груп біологічних істот (гомінід, 
за існуючою класифікацією організмів), причому за не-
значний (у геологічному вимірі) час, у домінантний для 
всієї біосфери вид, котрому стало до снаги поставити (чи 
ставити) для задоволення власних потреб практично всі 
її ресурси;
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розкриття кризових наслідків життєдіяльності людини • 
для екосистем та їх впливу на функціонування суспіль-
ства;
розглянути принципи та типи природокористування • 
(тлумачиться як головний чинник самоорганізації та роз-
витку біосфери в сучасних умовах);
причини, пов'язані з хижацьким ставленням до довкіл-• 
ля, колізії відносин між людиною і природою на теренах 
України та Карпатського регіону давно вже можуть роз-
глядатися як модельні для осягнення небажаних напря-
мів та форм природокористування взагалі;
вимоги і засади екологічної культури які мають стати • 
складовою світогляду і мірилом практичних дій кожної 
людини у сфері природокористування, певною запорукою 
порятунку довкілля і забезпечення сталого розвитку та 
поступу людської цивілізації;
цілепокладаючу діяльністю людини (включаючи і на-• 
слідки такої діяльності), спрямованою на організацію та 
трансформацію природного світу (об'єктів та процесів) 
відповідно до власних потреб та намірів;
сукупністю адаптивних ознак виду принципово ново-• 
го гатунку. Про їхнє значення можна мати судження 
від протилежного: людина, позбавлена звичних засобів 
впливу на довкілля (житла, одягу, знарядь праці, зброї, 
медичних препаратів та ін.) має сумнівні шанси вижити 
й утвердитися в природних екосистемах. І, навпаки, ма-
ючи їх, вона, по суті, виводить себе за межі конкуренції, 
оскільки володіє адаптивними набутками, несумірними 
з виробленими іншими видами в процесі біологічної ево-
люції;
як аутонарну, спрямована на власний організм.• 

ІІ. Мотиваційно-ціннісний компонент.
засади екологічної культури в єдності її теоретичних та • 
практичних вимірів, в проявах історичних, політичних, 
природничих, соціологічних та світоглядних, в колізіях 
її утвердження в реальному, зокрема українському, сус-
пільстві;
основні методологічні парадигми сучасної науки, які • 
дають змогу зрозуміти причини і мотивацію людських 
вчинків, так і сам механізм перетворення «світу в собі» 
у «світ для себе», світу натурального, природного у світ 
трансформований згідно з потребами, цілями та можли-
востями людини;
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предметні та світоглядно-ціннісні засади традиційної • 
екологічної культури, а також про морально-етичне і 
юридично-правове забезпечення її інституалізації в сус-
пільстві;
особливості екологічної культури українського народу, її • 
архетипові традиційні риси та сучасний стан;
вироблені блискучі зразки гармонійного природокористу-• 
вання та закріплення їх у структурі ментальності, обряд-
ності, навіть релігійності українців;
екофільність, як найвища цінність життя, яка своїми  ці-• 
лями спрямована на створення бажаного устрою чи ладу 
в природі, і на виховання високих гуманістичних смисло-
життєвих цінностей та орієнтирів у людському житті.
екологічна культура започатковується, створюється, збері-• 
гається і відтворюється у сфері інтелектуально-духовній, 
у свідомості. Завдяки цьому забезпечується її неперерв-
ність, спадкоємність та розвиток. Таким чином, поєдну-
ються субстанційна та інформаційна складові, і в еколо-
гічній культурі засобом цього є людська діяльність.

ІІІ. Поведіноково-діяльнісний компонент.
Регіональні громадські виходячи з системи поняття еколо-

гічна культура рекомендовано спрямовувати молодь до  діяль-
ності:

до якої входить сукупність певних дій, технологій освоєн-• 
ня людиною природи, які забезпечують принаймні стійку 
рівновагу в системі «людина — довкілля»;
за якої досягається адаптація (трансформація) навко-• 
лишнього природного світу до людини, а її самої — до до-
вкілля;
за якої осмислюється система вироблених людиною засо-• 
бів та механізмів утвердження людини у світі;
своїми цілями спрямована на створення бажаного устрою • 
чи ладу в природі, і на виховання високих гуманістич-
них смисложиттєвих цінностей та орієнтирів у людському 
житті;
становить саму його функціональну основу, уможливлю-• 
ючи доцільне й ефективне природокористування;
є відтворенням умов людського існування в довколиш-• 
ньому природному світі, в тому числі й антропогенно змі-
неному;
використання потенцій існуючих природних об'єктів та • 
процесів;
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діяльність, яка спрямована акумуляцію та нарощен-• 
ня якості та кількості відповідних умінь, засобів, техно-
логій, знарядь, предметів тощо, тобто передбачає певну 
операціонально-субстанційну компоненту;
діяльність, яка поєднуює субстанційну та інформаційну • 
складову екодіяльності;
яка може виявлятися в різних формах та втіленнях при-• 
родо відповідної діяльності;
є процесом існування та самореалізації індивіда в єдності • 
всіх його життєвих потреб і можливостей;
яка являє собою таку діяльність людей, форми і поведін-• 
ка, котрі спрямовані на той чи інший екологічний об'єкт, 
і за цим показником вона диференційована на декілька 
форм (автонарну, предметну, соцієтарну);
яка детермінується низкою чинників суб'єктивної та об'єк-• 
тивної природи. 

Особлива увага має бути приділена: суб'єктивним чинни-
кам, які пов'язані з людиною; самосвідомістю його членів, ін-
тересами та цінностями часу, соціальними інституціями тощо; 
об'єктивним, які виступають атрибутивними ознаками життє-
діяльності, основу яких становлять три складові: матеріально-
ресурсна база існування людства (спільнот) та рівень техноло-
гічної озброєності суспільства, реальне народонаселення (по-
пуляційний склад), механізм природокористування, набутий 
соціумом.

Освіта сама по собі не гарантує захисту від нерозумного, 
а то і злочинного ставлення до природи, а отже, і до людей. 
Свідомість людини – безпека країни, запорука подальшого іс-
нування життя на планеті. Екологічна освіта охоплює сферу 
знань, умінь і навичок, необхідних для дбайливого відношення 
до природного середовища. Вона - основа професійної підготов-
ки фахівців у будь-якій сфері, зв'язаній, навіть побічно, із при-
родою [6].

В подальшому важливим напрямом психолого-педагогічних 
досліджень є громадські організації як об'єкт соціально-
педагогічної науки та практичної діяльності, зокрема проблема 
у еколого-просвітницької діяльності регіональних громадських 
організацій та вибір відповідних прийомів виховання. Підбору 
найбільш ефективних заходів, щодо екологічного виховання. 
Створення концентрованих динамічних виховних систем, 
які дають можливість спростити використання доцільних 
часткових виховних методик формування екологічної культури 
молоді. 

Алмашій І.І.
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The article deals with problems of the Youth ecological culture formation. 
The main directions in activities of regional (local) civil organizations has 
been pointed out. The importance of functioning of different regional civil 
organizations has been shown, as well as their influence on Youth ecological 
upbringing, which makes possible to treat them as a subject of social and 
pedagogical activity. The system of Youth ecological culture formation 
by these organizations with the usage of educational techniques has been 
proposed. 
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