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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ
ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
З початку XIX ст. в суспільній свідомості західної цивілізації намітилася
нова світоглядна тенденція, у центрі уваги якої - питання взаємодії людини із
середовищем свого проживання. Результатом осмислення першої екологічної
кризи, яка мала місце в США в ХІХ ст.., в другій половині XIX - початку XX ст.
стала загальнотеоретична і світоглядна орієнтація, що отримала назву
американського інвайронменталізму (від англ. environment - навколишнє
середовище),

яка

проявилася

в

соціології,

філософії,

політекономії,

правознавстві, етиці, естетиці, а також у громадських екологічних рухах за
якість середовища проживання (Дж.Піншо, Б.Фернау та ін.) Розуміння того, що
антропоцентрична екологічна свідомість заводить суспільство у глухий кут,
призвело до виникнення так званої «нової екологічної парадигми», основні
постулати якої були сформульовані наступним чином і згодом лягли в основу
системи екологічної освіти дорослих:
− хоча людина володіє винятковими характеристиками (культура,
технологія тощо), вона залишається одним із безлічі видів на Землі,
взаємозалежних і включених у єдину глобальну екологічну систему;
− людська діяльність зумовлена не тільки соціальними й культурними
факторами, але і складними біофізичними, екологічними зв'язками, які
накладають на цю діяльність певні фізичні та біологічні обмеження.
На основі позначених принципів виникло педагогічна течія, яка цільовою
аудиторією визначила дорослих, що знаходяться в соціально продуктивному
віці (25-60 років). Завданням даного педагогічного напряму, існуючого в
системі безперервної освіти дорослих, стала екологічна освіта дорослих.

Екологічна освіта дорослих не тільки в Україні, а й в усьому світі є
сьогодні відносно новою й унікальною галуззю педагогічного пошуку й
практики. Хоча основним ідеям, на яких виник даний педагогічний та
соціальний напрямок, уже більше 100 років, широкий розвиток ідей екологічної
освіти дорослих як найбільш активної соціальної групи населення планети
відбувається протягом останніх тридцяти років. Протягом більше ніж сторіччя
питання екологічного й природоохоронного виховання й освіти дорослого
населення практично не розроблялися науковою думкою. Основна увага вчених,
педагогів-практиків

була

зосереджена

на

проблемах

екологічної

та

природовідповідної освіти й виховання підростаючого покоління.
З точки зору загальнопедагогічної науки, екологічне виховання – це
систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток у людини
культури

взаємодії

з

природою.

Також

його

можна

визначити

як

цілеспрямований вплив суб'єкта педагогічної діяльності (в даному випадку ЗМІ, освітніх програм для дорослих, системи безперервної освіти дорослих у
цілому) на об'єкт освітньої та виховної діяльності (дорослих як соціально
активної групи населення).
Однак

теоретики

екологічної

освіти

дорослих

визначають

дане

педагогічне спрямування як результат спільного розвитку руху за нові
екологічні принципи життя й системи освіти дорослих, що поєднують у собі
екологічну спрямованість процесу навчання із практичними підходами до
вирішення проблем навколишнього середовища як у конкретному регіоні
проживання цільової аудиторії, так і на всій планеті.
Також існує визначення, що екологічна освіта дорослих відноситься до
сфери передачі екологічних знань та навичок екологічної поведінки як
фізичним, так і юридичним особам із метою управління або зміни їх способу
життя заради збереження екосистеми. Головна мета цієї галузі педагогічної
практики – виховання суспільства задля покращення якості життя.

Слід також зазначити, що під терміном «Екологічна Освіта Дорослих» в
західній літературі прийнято на увазі комплекс знань, які спрямовані на
ознайомлення дорослої людини із проблемами навколишнього середовища
(Environment Adult education - Освіта дорослих із питань навколишнього
середовища). З точки зору вітчизняних педагогів (Н.Бірюкова, Л.Зайкіної,
Ю.Трещ. Ю.Туниця) дане визначення дещо звужує завдання системи
екологічної освіти дорослих, проте апелює до проблем, які стосуються кожного
(проблема конкретного регіону, а не екосистеми в цілому), що має більший
виховний ефект.
Функції екологічної освіти дорослих можуть бути виділені за різними
підставами.

До функцій

екологічної

освіти

дорослих, які

традиційно

виокремлюються у фаховій літературі, відносяться:
− Компенсаторна. Реалізація цієї функції виражається насамперед у
тому, що дорослий надолужує згаяне в базовій екологічній освіті, ліквідує
наявні прогалини в підготовці, здобуває нові знання в цій галузі.
− Адаптувальна.
пристосовується

до

Дорослий

мінливого

як

світу,

суб'єкт
вимог

діяльності

науково

природокористування, сталого розвитку, спрямованого

постійно

обґрунтованого
на підтримку і

збереження рівноваги сучасної цивілізації з уже значною мірою модифікованою
нею природою.
− Перетворювально-розвивальна. Ця функція передбачає формування в
дорослої людини здатності активно й компетентно брати участь у перебудові
навколишнього світу відповідно з прогресивними ідеями, що відбивають
розуміння ролі природи в житті людини та її обов’язки стосовно неї. У певній
мірі це завдання системи екологічного виховання дорослих є домінуючим на
сучасному етапі розвитку суспільства.
У даний час західне суспільство створює передумови для перетворення
гуманістичної

моделі

освіти

в

екогуманістичну,

роблячи

її

масовим

педагогічним надбанням. Основними цілями сучасної екологічної освіти,
зокрема дорослих на Заході є: вивчення навколишнього середовища,
поліпшення
передбачає

його якості, формування
не

тільки

екологічного мислення. Останнє

поінформованість

про

проблеми

навколишнього

середовища, а й активну участь у їх вирішенні.
Незважаючи на більш ніж столітню історію існування, спеціалізована
екологічна освіта дорослих стикається з низкою проблем.
По-перше, поворот до аналізу сутності екологічних проблем, їх
вирішення

й

відповідальної

поведінки

в

навколишньому

середовищі

відбувається повільно.
По-друге, конкретні завдання екологічної освіти, як правило, зосереджені
на допомозі в оволодінні знаннями про навколишнє середовище і його
проблеми, а не на прагненні навчити конкретним діям, спрямованим на їх
вирішення.
По-третє, самі програми екологічної освіти дорослих як і раніше
орієнтовані на знання, а не на діяльність
Система екологічної освіти та виховання дорослих реалізує свої функції
завдяки насамперед своїй соціальній значущості та практичній спрямованості,
своєму комплексному змісту. Екологічній освіті дорослих особливою мірою
притаманні внутрішні протиріччя освіти як соціального інституту в цілому.
Останні, як відомо, з одного боку, служать трансляцією соціального досвіду й
тим самим сприяють його закріпленню, з іншого боку, вони готують
особистість до життя, яке відбувається в умовах зміни досвіду попереднього
покоління.
Як відомо, в освіті дорослих особливу роль відіграє досвід - як навчальної
діяльності, так і життєвий, професійний. Він багатогранний, необхідність його
всебічного врахування очевидна. Слід зазначити, що в розробці програм з
екологічної освіти дорослих необхідно орієнтуватися не стільки на розширення

досвіду, скільки на осмислення нового кута зору, нових підстав, визначених
новими завданнями. Той факт, що дорослій людині властиво вчитися на основі
власного досвіду, зіставлення його з новою інформацією і, швидше, збагачення
досвіду, ніж його переорієнтації, у вирішенні проблеми розвитку екологічної
культури населення певною мірою є фактором, що ускладнює процес передачі
та оволодіння знаннями. Головним методом екологічної освіти дорослих
сьогодні є переконання на основі етичних аспектів і аргументації; у разі їх
неефективності включається економічний механізм високих штрафів за
екологічні правопорушення
Сьогодні система екологічного виховання й освіти дорослих знаходиться
в стадії формування. Відповідаючи всім вимогам самостійного напрямку
наукового пошуку (наявність об'єкта дослідження, цільової аудиторії, базових
понять і принципів тощо), вона, однак, досі не отримала належного розвитку.
Перспективними питаннями, які ще чекають свого розгляду, є можливість
розвитку в дорослих як найбільш соціально активної групи населення
практичних умінь розглядати екологічну проблему в широкому соціальному
діапазоні з урахуванням пріоритету загальнолюдських установ, аналізувати
взаємодію суспільства і природи в локальному та глобальному масштабах,
передбачати найближчі і віддалені наслідки впливу людини на навколишнє
середовище тощо.

