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ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ПСИХОЛОГІВ 

У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

Гришина Т.А. 

 
І. Вступ 
Вивчення науково-педагогічної літера-

тури, результати спостережень за практич-
ною діяльністю викладачів вищих навчаль-
них закладів та власна педагогічна практи-
ка переконують, що проблема формування 
екологічної вихованості студентів у процесі 
організації самостійної пізнавальної діяль-
ності поки що не була предметом цілеспря-

мованого комплексного психолого-педаго-
гічного дослідження. 

Теоретичні аспекти екологічної освіти і 
виховання формувалися під впливом гумані-
стичних ідей передових мислителів різних 
епох (Платон, І.Г. Песталоцці, Я.А. Коменсь-
кий, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинський) і вітчиз-

няних учених (Г.С. Сковорода, В.І. Вернад-
ський, Л.С. Виготський, С.Д. Максименко, 
В.О. Сухомлинський). 

Ця проблема завжди була в центрі уваги 
вітчизняних психологів та педагогів (В.Й. Бо-
челюк, М.І. Дробнохода, І.М. Костицька, 

В.С. Крисаченко, Л.Б. Лук’янова, І.С. Міт-
рясова, О.В. Плахотнік, Н.А. Пустовіт, 
Г.П. Пустовіт, А.В. Степанюк, Г.С. Тарасен-

ко, Ю.М. Швалб, О.В. Шевяков, С.В. Шмалєй 
[1–3]). 

Власні погляди на мету, завдання й 
принципи екологічної освіти виклали 

О.М. Захлєбний, І.Д. Звєрєв, визначивши 
теоретичні й методичні засади побудови 
системи екологічної освіти та її змісту в се-
редній школі. Розглядалися різні аспекти 
проблеми екологічної освіти й виховання. 

Так, питанням теорії і практики форму-
вання відповідального ставлення студентів 

до природи присвячені праці Л.М. Немець, 
Н.А. Пустовіт, Д.І. Трайтака. Загальнопеда-
гогічні й психологічні аспекти екологічного 
виховання молоді відображені в досліджен-
нях Я.І. Габєва, А.М. Галєєвої, С.Д. Дерябо, 

О.М. Захлєбного, І.Д. Звєрєва, Б.Г. Йоган-

зена, І.С. Матрусова, Р.А. Науменко, С.Є. Пав-
люченко, А.П. Сидельковського, І.Т. Сура-
вегіної та ін. На вікових особливостях фор-
мування екологічної культури акцентовано 
увагу в працях О.В. Коваля, С.Г. Лебідь. 
Процес комплексного формування дбайли-
вого ставлення до рослинного світу дослі-

джувала Г.С. Марочко. Теорія й методика 
формування еколого-педагогічної культури 
вихователя в системі вищої педагогічної 
освіти України розроблена Н.В. Лисенко. 
Концептуальні підходи, принципи та крите-
рії відбору й побудови різнорівневого зміс-
ту екологічної освіти і виховання учнів у 

позашкільних установах досить повно ви-
світлені в працях Г.П. Пустовіта. 

Особливо актуальним для нашого дослі-
дження є наукові праці А.В. Степанюка, де 
вперше розкрито та науково обґрунтовано 
сутність таких принципів конструювання 
цілісного змісту навчального матеріалу про 
живу природу, як орієнтація на структуру 
об’єктивної реальності та структуру навча-

льного предмета, конкретизовано принци-
пи фундаменталізації та інтеграції знань 
щодо вивчення живої природи; праці Л. 
Білик, де вперше обґрунтовано критерії 
відбору та побудови змісту екологічної 
освіти та виховання студентів вищих техні-
чних навчальних закладів, розроблено рівні 

сформованості екологічної відповідальності 
студентів; праці Н.Ю. Олійник, де розроб-
лено та науково обґрунтовано методику 
формування екологічної компетентності сту-
дентів гідрометеорологічного технікуму; 
С.В. Сапожникова, який розробив методику 

екологічної вихованості студентів ВНЗ буді-
вельного профілю І–ІІ рівнів акредитації; 
О.В. Шевякова, де розроблено поняття 

еколого-психологічного потенціалу студен-
тів психологічних факультетів державних 
та приватних ВНЗ. 

Таким чином, актуальність досліджува-

ної проблеми зумовлена необхідністю: 
– вирішення однієї з найбільш нагальних, 

невідкладних проблем сучасності – гар-
монійної взаємодії з навколишнім при-
родним середовищем; формування еко-
логічного мислення як передумови гар-
монізації взаємовідносин між людиною і 

навколишнім природним середовищем; 
– підвищення рівня екологічної вихованості 

майбутніх фахівців–психологів як скла-
дової екологічної культури людського 
суспільства; 

– вирішення суперечності, яка виникає 

між рівнем екологічної грамотності, еко-
логічної вихованості майбутніх спеціалі-
стів психологічного профілю та необ-
хідністю бачення ними взаємовідносин 
між природою і людиною, вміннями оці-
нювати і прогнозувати наслідки втру-
чання людини в навколишнє природне 

середовище та вміннями здійснювати 
необхідні дії з оздоровлення природи та 
самої людини; 

– розроблення критеріїв оцінювання впливу 
технологій виробництва на навколишнє 
природне середовище і збитків, що за-
вдаються природі; 
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– обґрунтування методів і засобів екологі-

чного виховання майбутніх психологів. 
ІІ. Постановка завдання: 

Мета статті – визначити й науково обґру-
нтувати психолого-педагогічні умови та ро-
зробити методичний підхід до поетапного 
формування екологічної вихованості майбу-

тніх психологів у професійній підготовці. 
Реалізація поставленої мети передбачає 

вирішення таких завдань: 

– обґрунтувати теоретичні та методичні 

засади екологічного виховання студен-
тів приватних вищих навчальних за-
кладів психологічного профілю в про-
цесі їх професійної підготовки; 

– уточнити зміст базових понять екологі-
чної освіти: “екологічне виховання”, 

“еколого-пізнавальна діяльність”, “еко-
логічна вихованість”; 

– розробити методику психологічного за-

безпечення формування екологічної 
вихованості (далі – ПЗФЕВ) у вищих 
приватних навчальних закладах та екс-
периментально перевірити її ефектив-
ність; 

– визначити критерії та рівні екологічної 
вихованості студентів приватних вищих 

навчальних закладів психологічного 
профілю; 

– виявити психолого-педагогічні умови 

екологічного виховання студентів-пси-
хологів приватних вищих навчальних 
закладів; 

– розробити методичні рекомендації для 

викладачів спеціальних дисциплін та 

викладачів екології щодо формування 
екологічної вихованості студентів навча-

льних закладів відповідного профілю. 
ІІІ. Результати 
Дослідження включало констатувальний 

та формувальний експерименти. 
Під час проведення експерименту здійс-

нювалася корекція змісту дисципліни “Осно-

ви екології”, вдосконалювалася методика 
експериментального дослідження, збагачу-
валося навчально-методичне забезпечення 
екологічної освіти, оброблялися результати 
наукового пошуку, формувалися висновки. 

На основі проведеного аналізу психоло-
го-педагогічної літератури з’ясовано, що 

однією з ефективних форм розв’язання еко-

логічних проблем, раціоналізації взаємовід-
носин між суспільством і природою є нале-
жним чином організована система екологі-
чної освіти і виховання, які останнім часом 
сформувалися в самостійну галузь психоло-
го-педагогічної теорії і практики з відповідни-

ми принципами, методами і завданнями. 
Проведений теоретичний аналіз основ-

них понять “екологічна освіта”, “екологічне 
виховання”, “екологічна вихованість” свід-
чить, що вони є взаємопов’язаними, і дав 
змогу виявити основні показники екологіч-

ної вихованості: здатність усвідомлювати 
духовну і матеріальну цінність природи для 
усього суспільства взагалі й окремої особи-

стості зокрема; рівень засвоєння ключових 

понять, законів, принципів, наукових фак-
тів, які дають можливість визначити опти-

мальний вплив на навколишнє середовище 
в процесі професійної діяльності і в повсяк-
денному житті; рівень набуття практичних 
знань, умінь і навичок оцінювати влив гос-

подарської діяльності людини; уміння пе-
редбачати можливі наслідки своїх дій і по-
переджати негативні впливи на навколиш-
нє природне середовище в усіх видах дія-
льності; потреба в активній практичній дія-
льності щодо покращення стану довкілля і 
пропаганді сучасних ідей охорони навко-

лишнього природного середовища; вміння 
аналізувати екологічну ситуацію; результа-
тивність практичної екологічної діяльності; 
прагнення до професійного самовдоскона-
лення та самопізнання. 

Зіставлення понять “екологічне вихо-
вання” й “екологічна вихованість” дає нам 

підстави розглядати перше поняття як про-
цес, а друге як результат цього процесу. 
На основі аналізу теоретичних підходів що-
до понять “екологічна освіта” й “екологічне 
виховання” визначено, що в методологіч-
ному значені ці поняття взаємопов’язані і 

розглядаються як єдине ціле, але феномен 
екологічного виховання не може бути зве-
дений лише до набуття освіти і за своїм 
змістом є набагато складнішим. Екологічне 
виховання студентів приватних вищих на-
вчальних закладів психологічного профілю 
ми визначаємо як особистісно орієнтований 

процес формування екологічної вихованості 

майбутнього психолога, який усвідомлює 
цілі і функції такого виду професійної дія-
льності. 

Відповідно до отриманої теоретичної мо-
делі екологічна вихованість особистості 
майбутнього психолога складається з трьох 

компонентів: ціннісно-мотиваційного, пі-
знавально-аналітичного та діяльнісного. 

Встановлено, що механізмом внутрішніх 
особистісних перетворень, який забезпечує 
формування екологічної вихованості, є взає-
модія означених компонентів, а рушійною 

силою в реалізації потреби особистості в 
екологічному навчанні може бути предста-
влена позитивна мотивація природоохо-
ронної діяльності. Мотиви як суб’єктивна 

емоційна зацікавленість людини виконують 
специфічну для особистості спонукальну 
функцію. Механізмом, що забезпечує реалі-

зацію потреби особистості майбутнього 
психолога, є мотиваційне переключення. 

Нами розроблено модифікацію методики 
дослідження екологічної вихованості (за 
основу взято методику С.В. Сапожникова), 
яка передбачає використання зовнішнього 
спостереження (обробка результатів за до-

помогою методу експертів) та проведення 
опитування за допомогою опитувальника 
“Натурафіл” та вербально-асоціативної ме-
тодики “Езоп”. Визначені об’єкти вимірю-
вання (ціннісно-мотиваційний, пізнавально-
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аналітичний та діяльнісний компоненти 

екологічної вихованості особистості студен-
тів приватних вищих навчальних закладів), 

рівні сформованості, критерії та методи ви-
мірювань. 

Проаналізовано структуру та запропо-
новано сфери формування особистості 

майбутнього психолога, а саме: пізнаваль-
на – визначається обсягом, якістю знань 
про зовнішній світ, особливостями пізнава-
льної діяльності людини; ціннісна – визна-
чається системою життєвих цінностей, мо-
ральних орієнтацій, ідеалів, переконань, 
свідомістю та самосвідомістю особистості, 

розумінням її місця в навколишньому при-
родному середовищі, при цьому використо-
вуються емоційно-вольові та інтелектуальні 
механізми і, як результат дії цих механіз-
мів, розглядаємо світовідчуття, світогляд, 

світоспрямованість; творча – визначається 
отриманими та самостійно опанованими 

вміннями і навичками, здатністю до дій, 
продуктивних чи репродуктивних, творчих 
чи руйнівних, та ступенем їх реалізації; ко-
мунікативна – визначається мірою вклю-
чення до соціальних контактів, силою та 
міцністю цих контактів; художньо-

естетична – визначається сферою почуттів 
та уявлень про красу навколишнього світу, 
оцінними судженнями. 

Екологічне виховання має бути спрямо-
ване на формування та розвиток ціннісного 
потенціалу особистості, процес виховання 
спирається на пізнавальний та творчий по-

тенціали особистості. Таким чином, резуль-

тат екологічного виховання можна спосте-
рігати за сформованістю таких компонентів 
екологічної вихованості, як ціннісно-моти-
ваційного, пізнавально-аналітичного та діяль-
нісного. 

У межах цих трьох компонентів (за ре-

зультатами констатувального експеримен-
ту) нами виявлені такі критерії екологічної 
вихованості: екологічне сприйняття; еколо-
гічне почуття; екологічні оцінні судження; 
екологічна діяльність; активність в опану-
ванні природного світу; здатність до самов-

досконалення; потенційна екологічна акти-
вність; психічна включеність до світу при-
роди. 

Проведене дослідження дало змогу вия-

вити рівні екологічної вихованості. У кон-
тексті нашого дослідження провідним кри-
терієм сформованості екологічної вихова-

ності вважаємо спрямованість особистості 
на самовдосконалення. 

Результати дослідження дають підстави 
вважати, що показниками професійного 
самовдосконалення особистості майбутньо-
го психолога є такі: спрямованість та акти-
вність особистості фахівця на отримання 

знань (у галузі екотехнології та екологічної 
психології, у галузі проектування техноло-
гічного устаткування промислових підпри-
ємств, на набуття умінь здійснювати техно-
логічні процеси з точки зору еко-техно-

логій); мотивація еколого-професійного са-

мовдосконалення; чутливість до ситуацій 
самовдосконалення; впевненість у своїх 

силах; позитивний настрій; внутрішній ло-
кус контролю; адекватність самооцінки. 

У результаті теоретичного аналізу ми 
дійшли висновку, що найбільш вагомою для 

формування екологічної вихованості студе-
нтів приватних вищих навчальних закладів 
є психічна включеність до світу природи, 
як така, що має систему показників (якіс-
но-змістовна характеристика ставлення до 
природи (прагматична/непрагматична), 
суб’єктивність ставлення до природи 

(суб’єктне/об’єктне), інтенсивність включе-
ності (перцептивно-
афективна/пізнавальна/практич-
на/поведінкова); дає змогу сформувати ти-
пологію екологічної свідомості; на базі рів-

нів досягнення за окремим показниками 
виникає можливість окреслити загальні рів-

ні сформованості екологічної свідомості, що 
визначає екологічну вихованість особистості. 

До психолого-педагогічних умов, які є 
факторами зовнішнього впливу на процес 
екологічного виховання майбутніх психоло-
гів, відносимо такі: стан психолого-педа-

гогічних досліджень зазначеної проблеми і 
результати впровадження наукових розро-
бок; умови, викладені у нормативних доку-
ментах; науково-методичне забезпечення 
навчання і виховання (навчальні плани і 
програми, методики і технології професій-
ної підготовки). 

Серед умов, які визначають розвиток 

структури внутрішніх особистісних перет-
ворень, виявлено такі: мотивацію суб’єктів 
до здійснення навчально-виховного проце-
су, ставлення до діяльності, оволодіння 
способами професійного самовдосконален-
ня; відповідність між полем об’єктивної ін-

формації та полем суб’єктивних уявлень 
студента, ступінь адекватності такої кон-
груентності з позиціями викладача; рівень 
рефлексивності в спілкуванні суб’єктів на-
вчально-виховного процесу і оптимізація 
взаємодії з метою професійного розвитку 

майбутніх психологів. 
Нами визначено три блоки психолого-

педагогічних умов щодо організації навча-
льного процесу у приватних вищих навча-

льних закладах з формування екологічної 
вихованості, а саме: умови щодо організації 
навчально-виховного процесу; умови щодо 

конструювання змісту навчального матері-
алу; умови щодо посилення ролі самостій-
ної пізнавальної діяльності. 

Ці умови створюються шляхом оновлен-
ня змісту дисципліни “Основи екології” з 
метою її професійного спрямування і поси-
лення еколого-виховної функції; залучення 

студентів до курсового і дипломного проек-
тування з проблем екологічної психології, в 
процесі якого зусилля викладачів і студен-
тів спрямовуються на формування екологі-
чної вихованості. Необхідно визначити, що 
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виявлені психолого-педагогічні умови під-

даються певним перетворенням під впли-
вом зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Нами здійснено дослідження процесу фо-
рмування екологічної вихованості студентів 
Класичного приватного університету м. За-
поріжжя та Дніпропетровського гуманітар-

ного університету. Узагальнення підсумків 
формувального експерименту дали нам 
змогу встановити ефективність викорис-
тання в навчально-виховному процесі ме-
тодики психологічного забезпечення фор-
мування екологічної вихованості студентів 
приватних вищих навчальних закладів, ре-

зультативність теоретичної моделі екологі-
чної вихованості. Методика спрямована на 
підвищення рівня екологічної вихованості 
студентів у процесі оволодіння професій-
ними знаннями та вміннями. Вона ґрунту-

ється на органічному поєднанні змісту, ме-
тодів, організаційних форм в умовах прива-

тних вищих навчальних закладів. 
В основу методики покладено впрова-

дження в навчально-виховний процес ак-
тивних методів навчання, зокрема, метод 
“проектного пошуку”, тестування, ситуаційне 
моделювання. Змістова частина методики фо-

рмування екологічної вихованості студентів 
приватних вищих навчальних закладів визна-
чається вимогами освітньо-кваліфікаційної 
характеристики бакалавра, яка міститься в 
Галузевому стандарті вищої освіти України. 

За результатами експериментального 
дослідження ефективності авторської мето-

дики психологічного забезпечення форму-

вання екологічної вихованості найбільш 
оптимальним виявилося використання ме-
тодів “проектного пошуку” та ситуаційного 
моделювання. Саме ці методи сприяють 
формуванню екологічного мислення студе-

нтів, їх пізнавальних потреб та забезпечу-

ють формування стійкого інтересу, який 
спонукає особистість до самостійної пошу-

кової діяльності, збагачуючи її інтелектуа-
льну та емоційну сфери; активізують спіл-
кування викладача і студентів, створюють 
атмосферу творчого пошуку, завдяки чому 

знання набувають сили переконань і допо-
магають коригувати поведінку студентів. 

Передбачений комплекс методів вихов-
ного навчання спрямований на усвідомлен-
ня морально-етичних компонентів регулю-
вання стосунків особистості з природним 
середовищем; виховання дбайливого став-

лення до екологічних проблем; виховання 
відповідальності за стан природного сере-
довища; пріоритет загальнолюдських цін-
ностей. 

Встановлено, що в результаті впрова-

дження методики формування екологічної 
вихованості студентів приватних вищих 

навчальних закладів у контрольній групі 
рівень екологічної вихованості у 45% ви-
значений за допомогою експертної оцінки 
як низький. У 31% – середній рівень. У 
15% – як умовно високий і лише у 9% ви-
значений експертами як високий. Структу-

ра експериментальної групи суттєво відріз-
няється від контрольної, в першу чергу, 
кількістю досліджуваних із середнім рівнем 
екологічної вихованості (38,5%). Кількість 
досліджуваних з умовно високим рівнем 
екологічної вихованості становить 27,2% 
порівняно з 17% контрольної групи. До 

групи з високим рівнем екологічної вихова-

ності за результатами експертної оцінки 
увійшло 15,5% студентів порівняно з 6,0% 
досліджуваних із відповідною оцінкою в 
контрольній групі (див. табл.). 

Таблиця 

Результати статистичної обробки даних експерименту  
з формування екологічної вихованості студентів-психологів  

приватних вищих навчальних закладів, % 

Рівень екологіч-
ної вихованості 

Результати 

Констатувальний експеримент Формувальний експеримент 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

Низький 52,0 50,7 18,8 45,0 

Середній 34,7 37,9 38,5 31,0 

Умовно-високий 11,1 10,4 27,2 15,0 

Високий 2,2 2,0 15,5 9,0 

Примітка. КГ – контальна група; ЕГ– експериментальна група. 

 
Уявлення про взаємозв’язок світу люди-

ни і світу природи у студентів експеримен-
тальної групи не носить відвертого спожи-
вацького характеру. Більшість студентів 
цієї групи поєднана зі світом природи. У 
них сформоване розуміння того, що будь-
яка їх дія може мати непередбачені наслід-
ки, що порушують баланс в екосистемі. 

Теоретично обґрунтовано та експериме-
нтально доведено, що методика поетапно 
забезпечує процес формування екологічної 
вихованості майбутнього психолога. Вимоги 
до цієї методики охоплюють спрямування 

навчальних програм на екологічно доцільну 

професійну діяльність на основі реалізації 
сучасних освітніх завдань, сутність яких 
полягає в урахуванні ролі самостійної пі-
знавальної діяльності та комплексу психо-
лого-педагогічних умов щодо формування 
екологічної вихованості студентів психоло-
гічних спеціальностей; забезпечення взає-

мозв’язку теоретичних знань із практични-
ми вміннями та навичками. 

Обґрунтовано необхідність розроблення 
нових сучасних навчально-виховних про-
грам з обов’язковим урахуванням: специ-
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фіки галузі, для якої готують фахівців; 

природних і антропогенних умов місця 
проживання чи навчання студентів, що 

сприятиме формуванню екологічної вихо-
ваності молоді. 

У ході формувального експерименту ви-
значено рівні екологічної вихованості залеж-

но від показників включеності до світу при-
роди подано обґрунтування кожного з них. 

За результатами формувального етапу 
експерименту виявлено значне підвищення 
рівня екологічної вихованості, доведено 
значний вплив комплексу навчально-ви-
хованих заходів на формування екологічної 

вихованості студентів. 
IV. Висновки 
Проведене наукове дослідження дало 

змогу зробити такі висновки: 
1. На основі аналізу наукової, психоло-

го-педагогічної літератури нами було вияв-
лено екологічне виховання студентів при-

ватних вищих навчальних закладів варто 
тлумачити як особистісно орієнтований 
процес формування екологічної вихованості 
майбутнього психолога, який усвідомлює 
цілі і функції такого виду професійної діяль-
ності, володіє сучасними психотехнологіями, 

прийомами планування й управління виро-
бничими процесами, екологічно-доцільною 
структурою діяльності за рахунок інтеграції 
професійних, загальнонаукових, екологіч-
них, фахово-екологічних знань, умінь і на-
вичок. 

На підставі вивчення теорії і практики 

розвитку екологічної освіти та виховання в 

Україні і за кордоном, аналізу процесу еко-
логічної освіти і виховання як самостійної 
психолого-педагогічної проблеми, вивчення 
ролі практичної фахової діяльності екологі-
чного спрямування, ми дійшли висновку 
щодо необхідності пошуку сучасних мето-

дичних прийомів і психолого-педагогічних 
технологій у навчально-виховному процесі 
приватних вищих навчальних закладів. 

2. Нами було уточнено зміст основних 
понять: “екологічне виховання”, “екологіч-
на вихованість”, “еколого-пізнавальна дія-

льність”, доведено, що їх взаємозв’язок ре-
алізується за умови єдності змістової й 
процесуальної сторін теоретичної моделі 
екологічної вихованості. 

Зіставлення понять “екологічне вихо-
вання” і “екологічна вихованість” дає нам 
підстави розглядати перше поняття як про-

цес, а друге як його результат і визначити 
екологічну вихованість як моральну якість 
особистості. Вона характеризується такими 
показниками: здатність усвідомлювати ду-
ховну і матеріальну цінність природи, як 
рівень набуття теоретичних і практичних 
знань, умінь і навичок оцінювати вплив го-

сподарської діяльності людини; потреба в 
активній практичній діяльності щодо пок-
ращення стану довкілля тощо.  

3. Було розроблено, експериментально 
перевірено та впроваджено в навчально-ви-

ховний процес модифікацію методики форму-

вання екологічної вихованості студентів при-
ватних вищих навчальних закладів, складо-

вою якої стало навчально-методичне забезпе-
чення дисципліни “Основи екології”. Доведено 
результативність використання теоретичної 
моделі екологічної вихованості. Методика 

спрямована на підвищення рівня екологічної 
вихованості студентів у процесі оволодіння 
професійними знаннями та вміннями. Вона 
ґрунтується на органічному поєднанні змісту, 
методів, організаційних форм в умовах 
приватних вищих навчальних закладів. 

В основу методики покладено впрова-

дження в навчально-виховний процес ак-
тивних методів навчання, зокрема, методи 
“проектного пошуку”, ситуативного моде-
лювання, тестування. Змістова частина ме-
тодики формування екологічної вихованості 

студентів приватних вищих навчальних за-
кладів визначається вимогами освітньо-

кваліфікаційної характеристики бакалавра, 
яка міститься в Галузевому стандарті вищої 
освіти України. Визначено навчальні за-
вдання, що вирішуються в процесі вивчен-
ня оновленого курсу “Основи екології” для 
приватних вищих навчальних закладів. У 

процесі розв’язання завдань дослідження 
створено методичне забезпечення дисцип-
ліни “Основи екології”. 

У результаті використання авторської 
методики психологічного забезпечення фо-
рмування екологічної вихованості під час 
самостійної роботи в експериментальній 

групі було виявлено, що кількість студентів 

з низьким рівнем екологічної вихованості в 
експериментальній групі у 2,5 раза менше 
порівняно з контрольною, кількість студен-
тів, у яких визначено середній рівень, в 
експериментальній групі в 1,3 раза більше, 
ніж у контрольній. А студентів, у яких ви-

явлено умовно-високий і високий рівні, – 
відповідно, у 1,6 і 2,1 раза більше. 

За отриманими результатами побудова-
но теоретичну модель екологічної вихова-
ності майбутнього психолога. 

4. У процесі дослідження встановлено, 

що екологічне виховання спрямоване на 
формування та розвиток ціннісного потен-
ціалу особистості, процес виховання спи-
рається на пізнавальний та творчий потен-

ціали особистості. 
Доведено, що результат екологічного 

виховання можна спостерігати за сформо-

ваністю таких компонентів екологічної ви-
хованості, як ціннісно-мотиваційний; пізна-
вально-аналітичний; діяльнісний. 

У процесі дослідження визначено такі 
основні критерії екологічної вихованості, а 
саме: екологічне сприйняття, екологічне 
почуття, екологічні оцінні судження, еколо-

гічна діяльність, активність в опануванні 
природного світу, здатність до самовдоско-
налення, потенційна екологічна активність, 
психічна включеність до світу природи. 
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Проведене дослідження дало змогу від-

повідно до критеріїв визначити рівні еколо-
гічної вихованості студентів. 

У результаті теоретичного аналізу вста-
новлено, що найбільш вагомим для форму-
вання екологічної вихованості студентів 
приватних вищих навчальних закладів є 

психічна включеність до світу природи як 
така, що має систему показників, дає змогу 
сформувати типологію екологічної свідомо-
сті; на базі рівнів досягнення за окремим 
показниками виникає можливість окресли-
ти загальні рівні сформованості екологічної 
свідомості, що визначає екологічну вихова-

ність особистості. 
5. Визначено педагогічні умови органі-

зації навчально-виховного процесу в при-
ватних вищих навчальних закладах будіве-
льного профілю з формування екологічної 

вихованості поєднуються у три блоки, а 
саме: умови щодо організації навчально-

виховного процесу; умови щодо конструю-
вання змісту навчального матеріалу; умови 
щодо посилення ролі самостійної пізнава-
льної діяльності. 

Найбільш доцільними засобами реаліза-
ції окреслених педагогічних умов у нашому 

дослідженні визнано такі: використання 
можливостей курсового і дипломного прое-

ктування в процесі формування екологічної 

вихованості; оновлення змісту дисципліни 
“Основи екології” з метою надання їй про-

фесійного спрямування і посилення еколо-
го-виховної функції. 
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Анотація. У статті визначено й обґрунтовано психолого-педагогічні передумови та розроб-
лено методичний підхід до поетапного формування екологічної вихованості майбутніх психоло-
гів у професійній підготовці. Розроблено концепцію дослідження екологічної вихованості, яка 
передбачає використання зовнішнього спостереження, опитування та асоціативної методики. 

Ключові слова: екологічне виховання, студенти, вищий навчальний заклад, спостережен-
ня, опитування, асоціативна методика. 

Гришина Т.А. Психологическое обеспечение экологического воспитания психоло-
гов в профессиональной подготовке 

Аннотация. В статье определены и обоснованы психолого-педагогические условия и раз-
работан методический подход к поэтапному формированию экологической воспитанности бу-
дущих психологов в профессиональной подготовке. Разработана концепция исследование 
внешнего наблюдения, которая предусматривает использование внешнего наблюдения опроса 
и использования ассоциативной методики. 
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Grishina T.A. Psychological support of psycologists’ environmental education in the 
prosess of vocational training  

Annotation. In the article psihologo-pedagogical conditions are defined and proved and the 
methodical approach to stage-by-stage formation of ecological good breeding of the future 

psechologists in vocational training is developed. The concept of research of ecological good 

breeding which assumes use of external supervision, poll and use of an associative technique is 
developed.  
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