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відбувається входження у волонтерську екологічну діяльність, якщо особа 

прийняла позитивне рішення. Важливим моментом другого етапу тренінгу є 

також спонукання студентів як до подальшої підтримки та охорони 

середовища, де відбувалася їхня екологічна діяльність, так і до створення 

нових проєктів, спрямованих на охорону і розвиток довкілля. 

Отже, показниками розвитку та спрямованості екологічної свідомості 

є: ставлення до середовища (який смисл воно має для людини), її поведінка у 

довкіллі, мотиви екологічної діяльності та, врешті решт, екологічна культура. 

Екологічна освіта розглядається як комплексна система формування 

еколого-орієнтованої свідомості, що має формуватися шляхом долучення 

суб’єкта навчання до різних видів екологічної діяльності: починаючи від 

діяльності, спрямованої на засвоєння екологічних знань до відповідної 

активності у власному життєвому середовищі. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧА-МЕДИКА  

 

Однією з актуальних проблем сьогодення є взаємодія людини з 

природою, вирішенням якої має стати свідоме й бережливе ставлення до 

оточуючого середовища. Екологічне виховання, починаючи з раннього 

дитинства, сприяє формуванню особистості з високим рівнем екологічної 

культури, яка володіє новим екологічним світоглядом, дозволяє 

співпрацювати з природою та взаємодіяти з нею на основі розуміння її 

законів.  

Екологічне виховання забезпечує підготовку до виробничої, 

громадської й культурної діяльності, є одним з провідних напрямків 

виховання студентської молоді та передбачає: отримання знань і практичних 

навичок  раціонального природокористування; розвиток основ глобального 
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мислення; виховання почуття відповідальності за природу та готовності до 

активної природоохоронної діяльності.  

Екологічна культура є складовою частиною загальної культури 

особистості, що являє собою єдиний процес накопичення знань та досвіду, 

якісної їх реалізації. Екологічна культура людини полягає в екологічній 

освіченості та свідомому ставленні до природи, вона формується в процесі 

навчання і спілкування з природою та є частиною інтелектуальної й духовної 

культури особистості.  

Екологічна освіта є сукупністю екологічних знань, мислення, 

світогляду, етики та культури, що досягається шляхом вирішення освітніх та 

виховних завдань, вдосконалення практичної діяльності. В закладах вищої 

медичної освіти систематично проводиться робота з питань екологічного 

виховання здобувачів. Крім надання екологічних знань в процесі навчання, 

куратори академічних груп проводять заходи, присвячені екологічному 

вихованню молоді.  

Студенти беруть активну участь в екологічних акціях, наприклад «День 

всесвітнього прибирання», «Зробимо чистою Україну разом», «Моє місто 

найкраще», «Збережемо природу разом», «Зроби крок назустріч природі», 

«Вчимося відпочивати на природі» та ін. Особливе значення приділяється 

бесідам, що присвячені шанобливому й бережливому ставленню до природи, 

наслідкам дії отруйних речовин, продуктів виділення хімічної та 

нафтодобувної промисловості, застосуванню ядерної зброї. Звертається увага 

на вплив токсичних та радіоактивних забруднень на здоров’я людини, що 

призводить до розвитку ряду захворювань. Майбутні медики усвідомлюють 

негативний вплив на організм людини шкідливих звичок.  

Спостереження за наслідками діяльності людини та участь в 

природоохоронній роботі, сприяють формуванню у здобувачів освіти 

особистих комунікативних якостей, допомагають їм навчатися пізнавати, 

творити прекрасне, розуміти небезпеку складних екологічних ситуацій для 

здоров’я людини. Екологічна освіта й екологічне виховання забезпечують 

підготовку майбутнього медичного фахівця, який пропагуватиме здоровий 

спосіб життя, допомагатиме зменшувати негативний вплив шкідливих 

чинників на здоров’я пацієнтів, дбайливо ставитиметься до природних 

багатств своєї країни та здійснюватиме природоохоронну діяльність. 
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