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ПРО ВИХОВНУ РОБОТУ: 
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НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО                           

СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 

 Кучерява К.М. – сучасність потребує формування розумної, дбайливої, 

екологічно свідомої особистостей. Зіткнувшись з численними екологічними 

проблемами, людство прагне відновити існуючий досвід взаємовідносин людини 

й оточуючого середовища. Суспільству необхідні люди, які здатні жити в гармонії 

з природою, раціонально використовувати її дари, приймати рішення стосовно 

своєї діяльності, беручи на себе відповідальність за її наслідки. Інноваційні 

технології навчання сприяють становленню дієвої, ініціативної, відповідальної 

особистості. Альтернативою традиційним методам навчання може бути метод 

проектів. В його основі лежить розвиток пізнавальної діяльності студентів, уміння 

самостійно використовувати свої знання й орієнтуватися в інформаційному 

просторі, розвиток критичного мислення.  
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 Ільченко В.Д. – екологічне виховання ефективно здійснюється за умов 

використання сучасних інноваційних технологій інтерактивного навчання, яке 

забезпечує активну взаємодію всіх здобувачів освіти, рівноправність студента та 

викладача, сприяє формуванню цінностей, створенню атмосфери співпраці, 

взаємодії, набуття досвіду спільного вирішення проблем. Інноваційні підходи в 

екологічному вихованні реалізуються у ході проведення нестандартних уроків, 

використання нестандартних завдань чи запитань, форм роботи. До основних типів 

інноваційних технологій, які можуть сприяти формуванню екологічної свідомості 

учнів, належать: проблемні, ігрові, проектні технології. Заняття-проекти 

екологічного спрямування органічно вписуються в освітній процес, формують 

практичне і творче мислення, навички добору необхідної інформації екологічного 

змісту, порівняння фактів, самостійність у прийнятті рішень, логічної побудови 

доказів, екологічне мислення студентів. 

Значне місце в ході формування екологічної свідомості студентської молоді 

відіграє краєзнавчий матеріал. Студенти досліджують і оцінюють стан довкілля 

своєї місцевості, виявляють бажання діяти заради збереження чистого довкілля. 

Турбота про здоров’я, освіченість, духовну та фізичну досконалість 

студентства стають одними з першорядних завдань закладів освіти. Адже міцне 

здоров’я є підґрунтям професійної підготовки, гарантом реалізації набутих знань, 

головним чинником працездатності в процесі життєдіяльності. Підготовка у 

закладі освіти всебічно загартованої особистості зараз розглядається як важливий 

компонент формування конкурентоспроможних фахівців, здатних ефективно 

працювати в умовах світової глобалізації ринку праці. Уміло поєднуючи 

екологічне виховання з фізичним, можна досягти гарних результатів і вирішити 

багато важливих завдань 



 

 



 

 



 

 



 

 


