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Екологічна проблема взаємодії людини і природи, а також впливу 

людського суспільства на навколишнє природнє середовище стала дуже гострою і 

має величезні масштаби. Однією із екологічних проблем, які мають місце в 

Україні, є недостатнє розуміння в суспільстві правильних пріоритетів збереження 

навколишнього природного середовища та переваг його сталого розвитку.  

Тому дана тема є досить актуальною у наш час. Щоб досягти високої 

екологічної свідомості, потрібно надати ефективну екологічну освіту. Підготовка 

висококваліфікованих фахівців, екологічне виховання і інформування населення 

названі у різних програмних документах та нормативно-правових актах, одним з 

найважливіших і необхідних засобів здійснення переходу до гармонійного 

розвитку всіх країн світу.  

У тезах виступу зазначено, що впровадження нової культури по 

відношенню до природи є довготривалим процесом, пов'язаний з екологічними, 

соціальними та іншими умовами життя суспільства. Тому формування 

екологічної свідомості найважливіша задача вищої школи у даний час. Зараз дуже 

багато екологічних проблем. І не тільки в Україні, але і у всьому світі.. Однією з 

головних причин є те, що школа і вища школа у тому числі завжди дуже мало 

надавала увагу екологічній освіті і вихованню. Далеко не кожна людина має 

нагоду залучитися до розуміння екологічних проблем на рівні великої науки, 

уявлення про ці проблеми складається часом випадковим чином, а частіше через 

засоби масової інформації.  

Цей процес за кордоном почався значно раніше, ніж в нашій країні. 

Значення цієї проблеми для суспільства, для його економічного розвитку 

очевидно і вкрай важливо. Тому в процесі навчання на будь-якому етапі велика 

увага приділяється викладанню наук про Землю, про життя. У Польщі, наприклад, 

екологічне виховання починається з трьох років. Важливе значення в цьому 

процесі мають спеціальні господарства, в яких діти можуть спілкуватися з 

тваринами, доглядати за ними. Формування екологічної культури, гармонійних 

відносин людини й природи посідає в Україні особливе місце. Чорнобильська 

катастрофа, високий рівень радіаційної, хімічної забрудненості довкілля призвели 

до зростання захворюваності і смертності населення, скорочення тривалості 

життя, втрати величезної площі сільськогосподарських угідь, безповоротного 

зникнення окремих класів, родів та численних видів рослин і тварин і т. ін. Тому 

ставлення людини до природи у нашій країні повинно розглядатися як важлива 

громадянська характеристика особистості 

Висновок: держави, що усвідомили важливість цього процесу, пішли 

далеко вперед у всіх видах прогресу – культури, технології, що стало міцною 

основою для їхнього подальшого розвитку. Екологічне навчання – 

цілеспрямований процес, який повинен бути неперервним і систематичним. 
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