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В статті окреслено роль наукової спадщини В. О. Сухомлинського в 

процесі природничої підготовки майбутніх фахівців; визначено напрями роботи 

молоді на базі лабораторії методики ознайомлення з природою; висвітлено 

педагогічні умови, створені з метою формування у майбутніх фахівців 

екологічної компетентності.  
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РОЛЬ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕСІ 

ПРИРОДНИЧОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського багатопланова. Вона 

зазнавала певної еволюції, постійно збагачувалася, поглиблювалася. Хоча він 

жив і творив у застійні часи, ставлення до його діяльності та ідей не змінилося. 

Його педагогічна концепція високогуманна й демократична, органічно поєднує 

класичну й народну педагогіку. Педагогічну спадщину великого педагога 

пронизує ідея проектування людини. Для того, щоб педагогіка виконувала таку 

функцію, вона має спиратися на психологічні знання, відійти від емпіричних 

узагальнень, у досягненні цілей навчання й виховання використовувати ціле 

покладання, моделювання, технологію активного перетворення педагогічної 



дійсності, головною метою якої має бути виховання та всебічний розвиток 

особистості. ЇЇ можна досягти залученням молоді до різних видів діяльності, в 

тому числі, й трудової, завдяки чому формуються пізнавальні здібності 

особистості, розвиваються практичні уміння й навички. На сьогоднішній день в 

освітніх закладах актуальним є екологічне виховання молоді, залучення її до 

вивчення законів, правил, положень природі; розвиток пізнавальної активності; 

виховання толерантного, дбайливого ставлення до навколишнього середовища.  

У своїх працях В. Сухомлинський велику увагу приділяв екологічному 

вихованню молоді й визначав, що природа є важливим інструментом 

становлення особистості. У ході екологічного виховання, на думку видатного 

педагога, поповнюється наукова база знань підростаючого покоління щодо 

взаємозв’язків суспільства й оточуючого середовища, формується прагнення 

долучатися до поліпшення довкілля. Передумовою цього є екологічні знання, а 

результатом – екологічний світогляд.  

Для розв’язання означених завдань в закладах вищої освіти створюються 

всі необхідні педагогічні умови, аби майбутні фахівці усвідомлювали 

необхідність бути компетентними фахівцями в галузі екології, вивчали 

закономірності пристосування живих організмів до навколишнього 

середовища, визначали роль екосистем для всіх мешканців нашої планети. З 

цією метою в Лисичанськом педагогічному коледжі створено лабораторію 

методики ознайомлення з природою, профіль якої є вивчення пристосувальних 

властивостей живих організмів до різних природних ландшафтів. На базі 

лабораторії успішно функціонує дослідницький центр в якому студенти 

долучаються до екологічних експериментів. При цьому, практична діяльність 

проходить не лише в приміщенні центру, а й на території освітнього закладу.  

Дієвим інструментарієм екологічного виховання майбутніх фахівців є 

проведення щорічних екологічних акцій, що передбачають організацію 

трудових десантів, залучення студентів до проблем екології, поліпшення умов 

довкілля. Акції функціонують на підставі державних документів Міністерства 

освіти й науки України, Управління екології та природних ресурсів Луганської 



обласної державної адміністрації, Департаменту освіти і науки. У ході акцій 

«Чисте довкілля» та «День Землі», «Весняна толока  з озеленення  та  

благоустрою», «Алея героїв АТО», «Тюльпани слави», «Міжнародний день 

чистих берегів» студенти активно долучаються до благоустрою оточуючого 

середовища, вивчають негативні чинники впливу на атмосферу.  

Цікавою та змістовною роботою щодо формування естетичних смаків 

студентів є організація щорічних екологічних фотоконкурсів, метою яких є 

звернення молоді до краси довкілля, виховання дбайливого відношення до 

природи.   

Інформаційною виявилась робота по упорядкуванню е-контенту з питань 

адаптації живих організмів до навколишнього середовища. Так, студентами 

створено низку проектів («Пристосування організмів до життя в середовищі, 

«Життя в умовах арктичних пустель», «Подорож до тихого океану», 

«Особливості життя в степу», «Життя в умовах арктичних пустель», 

«Біогеоценоз водойм», «Біосфера та її межі» та ін.), які показують, що природа 

приховує безліч таємниць, розкриття яких неможливе без детального аналізу 

законів, правил природи. Великої уваги заслуговують інформаційно-екологічні 

випуски з тем, які є надто актуальними в наш час. Так, в першому випуску 

«Екологічні проекти світу» розглядаються питання стосовно знищення лісів на 

території України, танення льодовиків як екологічної проблеми світу. В 

другому випуску «Глобальне потепління клімату» йдеться про причини 

кліматичних змін, можливі наслідки та шляхи їх розв’язання. В третьому 

інформаційному випуску, що був укладений у 2017 році, «Екологічні проблеми 

в контексті антитерористичної операції» висвітлено вплив воєнних дій на 

Донбасі, зазначені результати та їх масштаби. Цікавими виявились медіа-збірки 

журналів (каталог фауни, каталог флори) лабораторії живої природи, 

підготовлені студентами коледжу. В збірках охарактеризовано адаптаційні 

властивості рослинного та тваринного світу різних кліматичних зон. 

Екологічне виховання В. О. Сухомлинський розглядає як складну 

систему, при якій особистість без уваги не залишить жодної травинки, пташки, 



вчиться робити не тільки висновки, а й аналізувати. Тож, означені вище форми 

роботи, на нашу думку, є дієвим інструментом формування особистості як 

компетентного фахівця нової генерації.  
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