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Головні проблеми світу виникають через різницю між 
тим, як діє природа, і тим, як мислить людина.  

Грегорі Бейтсон 
Annotation. Environmental training is one of the areas of ed-

ucational work in educational institutions of any accreditation level. 
It is especially important in the current difficult time for young people, 
when some human values are being reassessed and rethought. Re-
cently, the role and significance of cultural and scientific achieve-
ments in medicine, analysis of current problems and prospects for 
their further development have been significantly strengthened. The 
profession of a doctor needs the formation of environmental aware-

ness. 

Key words: environmental training, environmental con-
science, medical students.  

В Україні на даний період часу під час організації навчаль-
ного процесу перед кожним вищим навчальним закладом стоять 
завдання: вести підготовку спеціалістів на високому науково-тех-

нічному рівні із застосуванням сучасних методів, оптимізації на-
вчально-виховного процесу, що забезпечують використання май-
бутніми фахівцями отриманих знань та навичок у роботі чи науко-
вих дослідженнях [3]. Тематика впливу на організм екологічних 
факторів є актуальною з давніх часів і особливо у теперішньому 

часі.  
Екологічне виховання є складовою морального виховання, і 

являє собою єдність екологічної свідомості та поведінки, гармоній-
ної з природою. На формування екологічної свідомості впливають 
знання та переконання, у зв'язку з чим екологічні уявлення фор-
муються у студентів медиків у різних формах, включаючи теоре-
тичну та практичну. І отримані таким чином знання, які згодом 
трансформуються в переконання, формують екологічну свідомість 
молоді [4]. 

Мета екологічного виховання у закладах вищої освіти дося-

гається у міру вирішення комплексу завдань, а саме освітніх, що 
формують системи знань про екологічні проблеми сучасності та 
шляхи їх вирішення; виховних – формування мотивів, потреб та 
звичок екологічно доцільної правової поведінки та діяльності, здо-
рового способу життя, та розвиваючих – розвиток системи інтеле-

ктуальних та практичних умінь з вивчення, оцінки стану та 
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покращення навколишнього середовища; розвиток прагнення до 
активної діяльності з охорони навколишнього середовища. 

Екологічне виховання, по суті, має дві сторони: перша – 
екологічна свідомість, друга – екологічна поведінка. Ми ж у цій 
статті розглянемо лише формування екологічної свідомості студе-
нтів медиків. Визначаючи сутність екологічного виховання молоді 
теоретично, слід виділяти особливості цього процесу, такі як, по-

слідовність характеру, тривалість, складність, стрибкоподібність, 
активність [2]. 

Екологічне виховання студентів медичних закладів освіти – 

формування відповідального ставлення до довкілля, яке буду-
ється з урахуванням екологічного свідомості. Це передбачає до-
тримання моральних та правових принципів природокористу-

вання, пропаганду ідей його оптимізації, активну діяльність з ви-
вчення та охорони навколишнього середовища. 

До основних понять екологічного виховання молоді нале-
жить поняття людини як біосоціальної істоти, кровно пов'язаної із 
середовищем проживання, яка зуміла подолати свою повну зале-
жність від несприятливих природних умов і явищ. Велику пізнава-
льну та виховну роль у формуванні дбайливого ставлення молоді 

до природного середовища відіграє розкриття термінів «охорона 
природи» як діяльності, спрямованої на збереження та примно-
ження природних багатств, «екологічна безпека», «екологічні 
злочини», «екологічна шкода», так як їхня сутність, на жаль, не 
визначена в достатньому обсязі в коментарях закону [4]. 

Моральні правила поведінки людини у природному оточенні 
розкриваються перед молодими людьми поступово, з вивчення 

питань правової охорони конкретних об'єктів природи. На прик-
ладах молодь вчиться розуміти, що заборонено робити в природі, 
щоб не викликати небажаних наслідків [5]. 

Виявляється багатошаровий склад змісту екологічного вихо-
вання молоді, що включає чотири компоненти - науковий, цінніс-
ний, нормативний та діяльнісний. Науковий – провідні ідеї, теорії 

та концепції, що характеризують здоров'я людини та природне се-
редовище її проживання; походження, еволюцію та організацію 
природних систем як об'єктів використання та охорони.  

Ціннісний - екологічні орієнтації людини на різних етапах іс-
торії суспільства; цілі, ідеали, ідеї, що характеризують людину та 
природу як універсальні цінності; поняття економічної оцінки на-
вколишнього середовища, шкоди, що завдається їй внаслідок ско-

єння злочину, витрат, необхідних на її відновлення та запобігання 
шкоді [5]. 

Отже, в даному випадку необхідно формувати екологічний 
світогляд молоді, оскільки проглядається розбіжність між знан-
нями і їх засвоєнням, тому що знання не стали переконаннями. 
Власне, екологічна освіта і виховання мають безпосередній вплив 
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на формування особистості, а екологічні знання необхідно дово-
дити до переконань [1]. Загалом, сучасній молоді належить вирі-
шальна роль у розвитку суспільства майбутнього, гармонізації сто-
сунків між людиною і природою. Тому, таким необхідним є підви-
щення статусу екологічної освіти, осмислення гармонійних шляхів 
розвитку суспільства і природи, усвідомлення складних екологіч-
них законів тощо. 
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