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ГОГІКИ 

У статті аналізується процес формування соціоекологічних знань та вмінь учнів засобами народної педагогі-
ки. Встановлено, що використання в практиці навчання і виховання середньої школи народного календаря, ди-
тячого фольклору, спілкування з природою, праці та інших видів природоохоронної діяльності сприяє форму-

ванню соціоекологічної культури школярів. 

В умовах розбудови України як суверенної держави перед школою стоїть складне i вiдповiдальне завдання –
 виховувати високоморальне, нацiонально свiдоме пiдростаюче поколiння, патрiотiв своєї Батькiвщини, спадко-
ємцiв i продовжувачiв нацiональних традицiй, збирачiв народних скарбів та захисникiв навколишнього середо-
вища. Все це вимагає змістовної організації i проведення екологічної роботи у школі, оновлення змiсту, форм i 
методiв екологiчного виховання. 
По сутi, ставлення школяра до природи свiдчить про рiвень його культури, його позицiю як громадянина 

своєї Батькiвщини, оскiльки екологiчне виховання є одним iз елементiв патрiотичного виховання. 
Екологiчна освiта i виховання у педагогiцi розглядається як самостійний елемент загальної освiти, пов'яза-

ний з оволодiнням учнями науковими основами взаємодії природи i суспільства та формування вiдповiдного 
ставлення до природи, навколишнього середовища. 
Метою соціоекологiчного виховання є формування системи наукових знань, вмiнь i переконань, якi забезпе-

чують формування громадянської вiдповiдальностi школярiв за стан навколишнього середовища. 
У змiст соціоекологiчної освiти i виховання входить засвоєння нових знань про природу, її цiлiснiсть i 

єднiсть із суспiльством; обґрунтування практичних заходiв, пов'язаних із впливом на неї; розумiння цiнностi 
природи для людини i суспiльства; оволодiння нормами правильної поведiнки в природному середовищi; роз-
виток потреби спiлкування з природою; активiзацiя дiяльностi щодо полiпшення природного навколишнього 
середовища. 
Для реалiзацiї мети i завдань соціоекологiчного виховання та навчання важливо враховувати певнi принци-

повi положення: єднiсть iнтелектуального та емоцiйного сприйняття природного середовища i практичної 
дiяльностi людини щодо її полiпшення; систематичнiсть та неперервнiсть; мiжгалузевiсть; взаємозв'язок глоба-
льного нацiонального та краєзнавчого пiдходу до екологiчних проблем. 
Формування дбайливого ставлення школяра до природи здiйснюється також у процесi трудового, морально-

го, естетичного, патрiотичного, фiзичного виховання. 
Проведений аналiз психолого-педагогiчної лiтератури показав, що проблема екологiчного виховання в ро-

ботi класного керiвника є актуальною, привертає увагу багатьох дослiдникiв, але залишається малодослідженим 
її соціальний аспект 
Вивчення педагогiчного досвiду, проведення анкет та бесiд з учнями, дозволяють зробити висновок, що 

дiйсно повного розв'язання її у шкiльнiй практицi можна досягти шляхом широкого використання засобiв та 
прийомів народної педагогiки. 
В рядi середніх загальноосвітніх шкіл Житомирської областi було проведено анкетування учнiв 5-11 класiв 

(350 осіб). Так, наприклад, у відповідь на питання "Чому тобi подобається перебувати на природi?", "Що ти 
робиш, перебуваючи на лонi природи?" 95% учнiв Кашперiвської школи Баранiвського району розповіли про 
збирання грибiв та ягiд, купання у водоймах або ловлю риби. I лише 5% вiдповiли, що вони просто люблять 
спiлкуватися з природою. I, що найбiльш прикро, суто рацiональний, "споживацький" пiдхiд притаманний саме 
для старшокласникiв - завтрашніх випускників. Чи не сумно, що роки навчання i виховання не залишили нiчого 
бережливого в їхніх серцях i думках, переконаннях?... 
Для досягнення позитивних результатiв соціоекологiчного виховання слiд брати до уваги вiковi та 

iндивiдуальнi особливостi школярiв, риси характеру, здiбностi i потреби. Так, за даними анкетування серед 
учнiв, їх ставлення до навколишнього природного середовища, уявлення про природоохоронну дiяльнiсть та 
стан екологiї в країнiзалежать, перш за все, вiд їх вiку та ступеня iнформованостi. 
Молодшi пiдлiтки (9-11 рокiв) необхiднiсть турботи про зеленi насадження мотивують тим, що "рослини 

всiх радують", "роблять життя красивiшим". У них сприйняття навколишнього середовища вiдбувається, в пе-
реважнiй бiльшостi, на емоцiйному рiвнi. В їхніх мiркуваннях рiдко зустрiчається суто рацiональний пiдхiд ("з 
дерев роблять олiвцi i зошити", "зеленi насадження очищують повiтря"). 
Дiти мрiють про гарні справи на користь природi, виявляють готовнiсть зробити щось своїми руками, про-

понують, щоб кожна людина посадила 5-6 дерев, тодi наша Земля буде красивою. 
Старшi пiдлiтки (12-15 рокiв) глибше усвiдомлюють державну i загальнолюдську значимiсть екологiчних 

проблем; вони осуджують будь-яке зло, жорстокiсть по вiдношенню до природи. У школярiв цього вiку яскраво 
виражене морально-емоцiйне ставлення до природи. Турбота про рiдний край виявляється в них у конкретних 
справах. Хоча саме в цьому вiцi найчастiше зустрiчаються "руйнiвнi дiї". Пiдлiтки ще слабо уявляють на-
слiдки руйнацiї, негативного впливу людини на природу, часто не передбачають, до чого може призвести 
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вчинок, здiйснений з цiкавостi. Водночас їхня активнiсть i прагнення до дiяльностi служать основою для ово-
лодiння науковими знаннями, формування практичних вмiнь i навичок природоохоронного характеру. 
Бiльшiсть школярiв раннього юнацького вiку (16-17 рокiв), як правило, надають великого значення 

суспiльно-корисним справам щодо полiпшення навколишнього середовища, беруть активну участь у цьому 
процесі, висловлюють тверде переконання в тому, що охорона природи - справа кожного громадянина. Молодь 
бачить негативні наслідки як від безпосередньої шкоди, якої може завдати природi людина, так і вiд байдужого 
ставлення до неї. Старшокласники зазначають, що людям необхiдно не лише брати все вiд природи, не руйну-
ючи її, а й чимало їй вiддавати. 
Показові в цьому плані культурні традиції українського народу. 
Календарна обрядовiсть українцiв може стати невичерпним джерелом засобiв впливу та форм проведення 

виховної роботи. 
Веснянi свята у своїй основі присвяченi пробудженню природи, її "вiдродженню". Вони допомагають дiтям 

усвiдомити значення i мiсце природи як джерела сили та радощiв в життi людини. Цьому сприятимуть днi зу-
стрiчi птахiв, свято першої квiтки, першої борозни, весняної роси, якi збiгаються з народними та церковними 
святами Сорока святих, Юрiя (весняного), Симонового зела та iн. 
Вони мають не лише розважальний аспект, а й несуть певне трудове та iнтелектуальне навантаження. 
Так, до Дня зустрiчi птахiв (День Сорока святих мученикiв) учнi мають дiзнатися, якi птахи та в якiй по-

слiдовностi повертаються із вирiю, якi народнi прикмети пов'язанi з цiєю подiєю. Дiти записують спогади ста-
рожилiв села про те, як вiдзначались цi днi ранiше, чому їм придiлялась така увага, що символiзували птахи, 
випеченi з тiста i т.п. Серед дiвчаток проводиться конкурс господарочок на краще випiкання "жайворонкiв", 
серед хлопчикiв - на кращого майстра шпакiвниць. 
В молодших класах - це виставка дитячих малюнкiв " У свiтi пернатих". Вчитель разом з учнями з'ясовує, 

якi птахи були ранiше богемами, чому їм придiлялась така увага, що розповiдається про пернатих у фольклорi, 
яку користь приносять людям і природі птахи. За формою проведення це можуть бути брейн-ринг, конкурс ро-
зумникiв, відгадувачів вiкторини тощо. В цей день пiдводяться пiдсумки зимової операцiї "Годiвничка", 
вiдзначаються найбiльш сумлiннi її учасники. 
На завершення свята - похiд до парку (лiсу), розвiшування годiвничок i шпакiвень; далі – ігри, веснянки, хо-

роводи, "запускання" своїх печених з тiста птахiв. Дiтям цiкаво послухати тут, на лонi природи, легенди i 
повiр'я про птахiв, спостерiгати за пробудженням рослин i тварин зi сну. 
Щоб свято першої борозни стало дiйсно святом, а не нудною сценiчною бутафорiєю, учнi мають усвiдомити 

i необхiднiсть хлiборобської працi, пiзнати радiсть першого власноручно вирощеного врожаю, вiдчути важ-
ливiсть своєї роботи. Попередньо всiм класом з'ясовують, в який день господарi вперше виходили в поле, якi 
обряди супроводжували це дiйство. 
На свято запрошують своїх батькiв, дiдусiв та бабусь, кращих працiвникiв-хлiборобiв. Вони не тiльки 

дiляться своїм досвiдом роботи, а й передають почуття, якi охоплюють при першому виходi в поле, якi надiї, 
переживання захоплюють душу, коли спостерiгаєш за тендiтними паростками "твого" хлiба. 
Цiй подiї присвячуються вечори шани: "Землю красить сонце, а людину - праця", "Хлiб - яке просте й свя-

щенне слово", "Хвала рукам, що пахнуть хлiбом" та iн. 
На ньому звучать спогади односельцiв про голодомори 1933-47рр., щоб учнi усвiдомили цiннiсть хлiба, 

вiдчули повагу до землi, до людей-хлiборобiв. 
Лiтнi народнi свята (Iвана Купала, "зелена недiля", Маковей, Спас, зажинки) поетизують, уславлюють роз-

квiт i красу природи, працю хлiборобську; несуть в собi залишки язичницького культу предкiв. 
Виховна робота класного керiвника не має права на " лiтнi канiкули", вона має продовжуватись i в час, 

вiльний вiд навчання. До лiтньої роботи вчитель готується сам і готує до неї учнiв протягом навчального року. 
Вiн сприяє проведенню та органiзації роботи на лiтнiй перiод рiзних груп, гурткiв, комiсiй ("Зелена аптека", 
"Юнi лiсничi", "По зелених стежках", "Наодинцi з природою", рейд "Мурашник", "Червень - мiсяць тишi", "По-
лювання на браконьєрiв") та інші. 
Вiдпочинок на лонi природи має поєднуватись iз кропiткою, посильною дiтям роботою по збереженню при-

роди та веденням спостережень. 
Яскравi спогади залишить в дiтей колективне святкування Iвана Купала, що (за прадавнiми традицiями) 

вiдзначається як День єднання води та сонця. Це свято, як i зелена недiля, повнiстю присвячене рослинному та 
тваринному свiту, вшануванню своїх предкiв. 
Учнi мають не лише знати i вiдтворювати традицiї, а й усвiдомлювати, що нашi пращури були не просто 

язичниками, а сонцепоклонниками, бо в центрi їх релiгiї, як i в центрi всього життя, був свiт природи. 
Влiтку школярi можуть детальнiше ознайомитись із народною медициною, навчитись розрiзняти та збирати 

лiкарськi рослини, створити власну "Зелену аптеку". Складання альманахiв повiр’ їв, народних лiкувальних ре-
цептiв, запис на плiвку розповiдей мiсцевих знахарiв, голосiв птахiв, шуму води, лiсу дадуть учням першi нави-
чки дослiдницької роботи. 
Значний виховний вплив на учнiв матиме участь в осiннiх святах та звичаях, пов'язаних iз завершенням 

сiльськогосподарських робiт. Це обжинки, свята врожаю, золотого снопа, першої паляницi, що стали вже тра-
дицiйними в багатьох школах області. 
Восени проводяться пiдсумки лiтньої роботи учнiв, результатом якої є вечори вражень "Лiто, до побачення", 

конкурси власноручно виготовлених виробiв з природного матерiалу, осiннi ярмарки, випуск стiнгазет та жур-
налiв, фотогазет "Iскорки лiта", "Лiтнi канiкули 7 класу", "Лiто в народному календарi ( в повiр'ях i легендах) " 
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тощо. Дiти органiзовують збiр насiння дерев i квiтiв, вирощення саджанцiв (операцiя "Жолудь", "Все почина-
ється iз зернинки", "Ми-за чисте повiтря"). Свята Свiчки, Паликопа, Здвиження продовжують знайомство учнiв 
з мiсцем природи в життi людини, з природними уявленнями та вiруваннями народу. 
При цьому виховання має здійснюватись за дiяльнiсним пiдходом, у зв'язку з життєвою практикою, з вико-

ристанням природних свят у подальшiй роботi учнiв. Діти мають бачити наслiдки i результати своєї працi, ро-
зумiти, для чого вони це роблять, усвiдомлювати користь такої роботи. 
Зимовий перiод особливо багатий на святковi днi та обрядовi дiйства. Вже стало традицiєю проводити 

рiзноманiтнi вечорницi з пiснями та варениками. Що ж, це, зрештою, не так вже й погано, але можна було б 
збагатити їх звичну форму пiзнавальним змiстом. Нехай дiти пригадують, якi свята вiдзначають взимку, якi ро-
слини й тварини є необхiдними складовими свят та обрядiв, якi гадання та повiр'я пов'язанi iз ними (про дiдуха 
та ялинку та багато iн). 
Рiздво, Коляда, Водохреще... В їх святкуваннi виразно проступають ще дохристиянськi мотиви єднання лю-

дини i природи, поклонiння їй. Пояснюємо дiтям значення i мiсце снопа-дiдуха i кози-щедрувальницi, трав-
оберегiв, новорiчного посiвання зерном, що було символом дощу та достатку; вказувало, що у змiстi колядок та 
щедрiвок, святкових обрядiв звучить надiя на новий врожай, на майбутнiй щедрий гарний рiк; розкривається 
символiка народження нового сонця та води, їх вшанування як джерела життя i здоров'я. 
Важко вповні охарактеризувати весь виховний потенцiал народних свят. Це невичерпне життєдайне джере-

ло, яким тiльки треба творчо користуватися. 
Позаяк, виховна робота не може бути епiзодичною, спиратися тiльки на окремi заходи. Свят мало, а 

бiльшiсть часу займають звичнi, буденнi справи. Народна педагогiка завжди спиралась на виховання дитини в 
працi. 
Трудове виховання було основним напрямком роботи, а праця - провiдним принципом та засобом виховання 

i навчання. 
Знання, навички, правила поведiнки, переконання - все це набувалось шляхом безпосереднiх дiй, у працi, пiд 

час виконання тих чи iнших творчих завдань. 
Аналогiчно i у традицiйнiй науковiй педагогiцi. Будь-якi отриманi знання мають бути закрiпленi на прак-

тицi. Лише перевiренi та узагальненi власним життєвим досвiдом знання та уявлення можуть стати переконан-
нями, послужити основою формування вiдповiдної поведiнки та свiтогляду школяра. 
Освiтнi заходи спрямованi на озброєння учнiв необхiдними знаннями про природу i суспiльство, основнi 

правила поведiнки людини по вiдношенню до оточуючого середовища повиннi поєднуватися з конкретною 
практичною природоохоронною дiяльнiстю школярiв. 
Одним iз головних завдань екологiчного виховання є формування в учнiв світогляду майбутнього господаря, 

а не бездумного знищувача та споживача навколишнього природного середовища. Важливу роль у цьому пови-
ннi вiдiгравати методи практичного навчання i виховання учнів: шкiльнi лiсництва, станцiї юних натуралiстiв, 
"Голубi патрулi", гуртки та iнше. 
З метою залучення учнiвської молодi до продуктивної працi в народному господарствi, до практичних дiй з 

охорони природи при загальноосвiтнiх школах створюються шкiльнi лiсництва. В них дiти здобувають навички 
з охорони, використання та вiдтворення природних ресурсiв, готуються до свiдомого вибору професiї. Цим са-
мим прищеплюємо повагу до працi, любов до природи рiдного краю, вiдповiдальне ставлення до неї. 
Широко використовуються такi форми роботи, як екологiчнi агiтбригади, виїзнi кiнолекторiї, якi роз'ясню-

ють населенню основнi правила поведiнки та ставлення до оточуючого природного середовища, iнформують 
про стан екологiї, про необхiднi заходи по збереженню балансу в природi. 
Це можуть бути рiзноманiтнi виставки: лiтература на екологiчну тематику, дитячі малюнки (" Гiмн земнiй 

красi", "Свiт очима дiтей", "Наш зелений дiм"), бюлетенi ("Вони зникли з вини людей", "Бiль старого лiсу", 
"Крилатi барометри", "Прогноз живої природи") тощо. 
Доречно проводити виставки-конкурси виробiв з місцевого матерiалу на тему "Природа i творчiсть" (лозоп-

летiння, аплiкацiї з соломи, насiння, iкебан). 
Дiтям, що проживають на забруднених територiях, не варто, напевно, говорити про можливi наслiдки не-

дбалої господарської дiяльностi людини у ставленні до природи. Вони мусять знати, що треба робити i як себе 
поводити, щоб не було бiльше нiяких екологiчних катастроф. 
Вечори запитань-вiдповiдей, конференцiї, уснi журнали можуть поєднувати i екологiчну, i народознавчу те-

матику: ("Груша на нашому городi", "Без верби i калини нема України", "Тече рiченька", "Подорож в країну 
квiтiв", "Нашi зеленi обереги", "Iвана Купала - свято води i сонця" та iн). Всiм класом можна укладати альбоми 
роздумiв та вражень, листiв-попереджень; проводити конкурси-виставки учнiвських творiв, вiршiв на соціоеко-
логiчну тематику. 
Гра є однiєю з важливих умов розвитку особистостi дитини i формування у неї свiдомого, вiдповiдального 

ставлення до навколишнього середовища. Саме в ходi гри, дитина включається в такi ситуацiї, які наявні в реа-
льному життi. Свою дiяльнiсть пiд час гри вона сприймає всерйоз i вкладає в неї всi свої сили i здiбностi, бо в 
результатi гри вiдбувається iнтенсивний розвиток її особистостi. У грi проявляється полiт фантазiї, народжу-
ються проекти i гiпотези, якi людина зможе перетворити в майбутньому в реальнiсть. 
В процесi соціоекологiчної освiти i виховання учнiв важливо використовувати рiзнi види iгор: дидактичнi, 

сюжетно-рольовi, рухливi i т.д. 
Особливе мiсце серед них займають сюжетно-рольовi iгри, якi найбiльш сприятливi для розкриття сфери 

дiяльностi людей i стосункiв мiж ними, мiж природою i суспiльством. 



Березюк О.С. Формування  соціоекологічних знань та вмінь учнів засобами народної педагогіки 

Важко переоцiнити роль народознавчих засобiв в екологiчному вихованнi. Наш народ створив свою систему 
виховання, перевiрену столiттями. А природа завжди була в центрi життя людини, займала важливе мiсце не 
лише у фiзичнiй трудовiй дiяльностi, а й в духовному життi українцiв. 
Школяр оволодiває певною сумою соціоекологiчних знань, засвоює норми поведiнки та цiннiснi орiєнтацiї 

по вiдношенню до природи, набуває практичних умiнь та навичок по збереженню природного середовища у 
процесi навчання, гри, суспiльно-корисної дiяльностi. Тому визначення педагогiчних умов соціоекологiчного 
виховання здiйснюється на основi ознайомлення з теоретичними даними із наукових джерел, узагальненого 
передового педагогiчного досвiду, зокрема, вивчення досвiду педагогiв Житомирщини по впровадженню 
надбань народної педагогiки. Це, окрім інших, такi умови: 

− комплексний пiдхiд до вивчення природи з використанням мiжпредметних зв`язкiв; 
− врахування вiкових, iндивiдуально-психологiчних особливостей школярiв, їх пiзнавальних можливостей 

у процесi екологiчної освiти та виховання; 
− органiзацiя безпосередньої дiяльностi учнiв по охоронi та полiпшенню природного середовища своєї 

мiсцевостi пiд час навчальної та суспiльно-корисної дiяльностi; 
− звернення до народних засобiв i методiв екологiчного виховання молодi; 
− поєднання дослiдницько-творчої дiяльностi учнiв з питань соціальної екологiї та народознавства, iсторiї 

свого краю; 
− вибiр оптимальних форм, методiв та прийомiв соціоекологiчного виховання; 
− вплив вчителя, батькiв, всiєї громадськостi на дiтей власним прикладом бережливого, дбайливого став-

лення до природи; 
− єднiсть дiй i зусиль усього педагогiчного колективу школи в соціоекологічному вихованні; 
− систематична та послiдовна, безперервна робота вчителя та громадськостi щодо формування соціоеко-

логiчної культури особистостi школяра. 
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Березюк Е.С. Формирование социоэкологических знаний и умений школьников средствами народной педа-
гогики. 

В статье анализируется процесс формирования социоэкологических знаний и умений учеников средствами 
народной педагогики. Установлено, что использование в практике обучения и воспитания средней школы на-
родного календаря, детского фольклора, общения с природой, труда и других видов природоохранной деятель-

ности способствует формированию социоэкологической культуры школьников. 

Вerezyuk O.S. Formation of pupils’ socioecological knowledge and skills by means of folk pedagogics. 

The process of formation of pupils‘ socioecological knowledge and skills by means of folk pedagogics is analysed in 
this article. It is stated that the use of the folk calendar, the children‘s folklore ,contacts with nature, work and other 

kinds of nature protection activity in the process of training and upbringing at the secondary school contribute to for-
mation of the socioecological culture of a pupil. 


