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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок з важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Стрімке зростання спо-
живання природних ресурсів, забруднення 
навколишнього середовища, негативний вплив 
техногенних факторів призводять до незворот-
них змін в екологічних системах світу. Ця про-
блема нагадує людству про необхідність вдо-
сконалення екологічної освіти та виховання 
молодого покоління, надаючи цьому процесу 
важливого та актуального значення.

У загальному розумінні екологічна освіта 
та виховання – це комплекс заходів, спрямо-

ваних на формування у людини бережливого  
та відповідального ставлення до світу природи. 
Результатом цього має стати екологічно сформо-
вана особистість, що відповідально ставиться до 
навколишнього середовища. Екологічно свідома 
людина не тільки запобігає катастрофічним наслід-
кам порушення балансу природних ресурсів, але й 
має змогу суттєво поліпшити біологічні і соціальні 
умови розвитку всього живого на Землі. Погоджу-
ємось з визначенням Л. Юрченко, що екологічне 
виховання – це сукупність культурних, соціальних 
та виховних заходів, що впливають на відчуття, 
свідомість і погляди людей та спрямовані на під-
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У статті досліджено питання наступ-
ності в екологічному вихованні дітей 
дошкільного віку та молодших школя-
рів. Визначена роль дошкільних закладів 
і початкової школи у становленні еко-
логічно свідомої особистості, оскільки 
саме цей період є сензитивним для фор-
мування емоційного сприйняття світу 
дитиною. Проведено аналіз нормативних 
документів (нового Базового компоненту 
дошкільної освіти, Концепції Нової укра-
їнської школи, Державного стандарту 
початкової освіти, Типових освітніх про-
грам для початкової школи). Встановлено 
спільність цілей щодо розвитку дитини 
на рівні дошкільної та початкової освіти, 
визначено у дошкіллі – природничо-еко-
логічну компетентність, у початко-
вій ланці – екологічну компетентність  
у галузі природничих наук, які орієнтовані 
на сталий розвиток.
У статті розкрито екологічно спря-
мовану діяльність закладів дошкільної 
та початкової освіти, проаналізовано 
методи і форми екологічного виховання 
дітей старшого дошкільного та молод-
шого шкільного віку, що є фундаментом 
успішної адаптації дітей до школи. Визна-
чено напрями в роботі ЗДО і початкової 
школи з метою реалізації наступності: 
наступність природничого та екологіч-
ного навчання; наступність формування 
екологічних емоційно ціннісних ставлень; 
наступність видів діяльності дітей, що 
реалізуються на екологічному матеріалі; 
наступність форм освіти; наступність 
засобів і методів навчання. Визначено 
роль педагогів обох ланок у реалізації 
принципу наступності в екологічному 
вихованні дітей, описано напрями їх вза-
ємодії. Здійснено аналіз спільних і відмін-
них підходів у роботі закладу дошкільної 
освіти і початкової школи як первинної 
ланки у формуванні особистості 21 сто-
ліття з новим екологічним мисленням, 
яка живе у гармонії з собою і природою.
Ключові слова: екологічне виховання, 
наступність освіти та виховання, 
дошкільний вік, молодший шкільний вік, 

Базовий компонент дошкільної освіти, 
Нова українська школа.

The article examines the issue of continuity in 
environmental education of preschool children 
and primary school children. It is determined the 
role of preschool institutions and primary school 
in the formation of environmentally conscious 
personality therefore this period is sensitive for 
the formation of emotional perception of the 
world by the child. The analysis of normative 
documents (new Basic component of preschool 
education, Concept of New Ukrainian school, 
State standard of primary education, Standard 
educational programs for primary school) is 
carried out. It is defined the common goals 
for the development of the child at the level of 
preschool and primary education, natural and 
ecological competence in preschool, in the 
primary level ˗ ecological competence in the 
field of natural sciences, all of them are focused 
on sustainable development.
The article reveals the ecologically oriented 
activities of preschool and primary education 
institutions, analyzes the methods and forms of 
environmental education of children of senior 
preschool and primary school age, which is the 
foundation of successful adaptation of children 
to school. It is defined the directions in work of 
ZDO and elementary school for the purpose 
of continuity realization: continuity of natural 
and ecological training; continuity formation 
of ecological emotionally valuable attitudes; 
continuity activities of children realized on 
ecological material; continuity forms of education; 
continuity means and methods of teaching. It is 
determined the teachers’ role of both levels in the 
implementation the principle of continuity in the 
ecological education of children, it is described 
the directions of their interaction. The analysis of 
common and different approaches in the work of 
preschool and primary school as a primary link in 
the personality formation of the 21st century with 
a new ecological thinking, which lives in harmony 
with yourself in nature.
Key words: ecological education, continuity 
of education and upbringing, preschool age, 
primary school age, Basic component of 
preschool education, New Ukrainian school.
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вищення рівня екологічних знань і культури з метою 
подолання споживацького ставлення до природи, 
розвитку до неї почуття дбайливого відношення та 
усвідомлення суспільством небезпеки глобальної 
екологічної катастрофи, що наближається [16, с. 169]. 
Отже, екологічне виховання дітей є поєднанням 
засвоєних екологічних знань, доступних для їх розу-
міння, набуття первинних навичок екологічного життя  
і результатом впливу на дітей певної системи 
методів і прийомів виховання. Елементи форму-
вання екологічно свідомої особистості знаходяться  
в прямій залежності від отримання і засвоєння дітьми 
конкретних знань про предмети і явища природи.

Первинною ланкою у становленні екологічно 
свідомої особистості є дошкільні заклади освіти 
та початкова школа, оскільки саме цей період є 
сензитивним для формування емоційного сприй-
няття світу дитиною. Тому допитливість та під-
вищений інтерес до спостереження за природою  
та вивчення її особливостей має ключову роль  
в організації екологічного навчально-виховного 
процесу. Діти цього віку відчувають природу на 
емоційному рівні [4, с. 123], саме тому необхідно 
викликати у них яскраві емоції та почуття для ефек-
тивнішого формування екологічного світогляду. 

Екологічне виховання має стати системою 
неперервного та послідовного формування еколо-
гічної свідомості учнів, їх екологічного мислення, 
поведінки, культури на різних вікових етапах [10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ідея наступності в навчанні та вихованні знаходить 
відображення у педагогічні спадщині І. Песталоцці, 
Ф. Дістервега, Я. Коменського, К. Ушинського та 
інших. Певні аспекти екологічної освіти розкрито  
в працях Г. Білявського, В. Крисаченка, М. Мої-
сеєва, Н. Пустовіт. Зміст освіти на етапі початко-
вої школи розглядали О. Кононко, О. Проскура, 
О. Савченко та інші. Проблемі екологічного вихо-
вання дітей дошкільного віку присвячено роботи 
Г. Бєлєнької, Н. Лисенко, Н. Яришевої, Н. Глухо-
вої, С. Ніколаєвої, З. Плохій. Екологічне виховання 
молодших школярів розглядали науковці Т. Маша-
рова, І. Павленко, О. Плешаков, Н. Пустовіт. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри значну кількості нау-
ково-практичних робіт, що становлять загальний 
теоретичний та методичний фундамент наступності 
між дошкільною та початковою освітою, залиша-
ється недостатньо дослідженим процес екологічної 
освіти та виховання дітей у зв’язку з прийняттям 
нового Базового компонента дошкільної освіти та 
введенням Концепції Нової української школи.

Метою нашого дослідження є виявлення  
та характеристика проблеми наступності процесу 
екологічного виховання старших дошкільників  
та дітей молодшого шкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Під наступ-
ністю розуміють насамперед зв’язок між різними 

етапами розвитку [3, с. 22]. Наступність є важ-
ливим інструментом здійснення безперервності 
освіти між її ланками. Це виражено у зв’язку та 
погодженості між всіма компонентами освіти,  
а саме: цілями, завданнями, змістом, методами, 
засобами, формами організації, які забезпечу-
ють ефективний розвиток та успішне навчання  
та виховання дитини на цих ланках освіти 
[8, с. 267]. Отже, забезпечення наступності дошкільної  
та початкової шкільної освіти пов’язується з роз-
витком загальних здібностей дитини. Це дозволяє 
зрозуміти особливості і можливості поступового 
переходу від одного рівня навчання до іншого.

Для досягнення мети нашого дослідження було 
здійснено аналіз нормативних освітніх документи, 
що регламентують зміст та структуру екологічної 
освіти та виховання в рамках дошкільної та почат-
кової освіти.

Аналіз нової редакції Базового компоненту 
дошкільної освіти виявив «узгодженість та цільову 
єдність у розвитку дитини на етапах дошкільної 
та початкової освіти, спільність принципів освіти, 
підходів, намірів, родовідних видів діяльності, 
що забезпечують розвиток дитини, використання 
форм та методів педагогічної роботи, які відпові-
дають віковим закономірностям розвитку дитини, 
послідовне збагачення та формування компетент-
ностей дитини дошкільного та молодшого шкіль-
ного віку як результатів освіти» [1].

Крім того, у документі зазначається, що наступ-
ність між дошкільною та початковою освітою має 
забезпечуватись за рахунок узгодження та визна-
чення спільних цілей щодо розвитку дитини на 
рівні дошкільної та початкової освіти. У віці 6 років 
провідною діяльністю є ігрова, тому варто осо-
бливо активно її використовувати саме задля зба-
гачення індивідуального досвіду дитини, що також 
є не менш важливим для дотримання наступності.

У новій редакції Базового компонента дошкільної 
освіти закцентовано, що «наступність між дошкіль-
ною та початковою освітою простежується через 
призму формування наскрізних умінь. Спільними 
для ключових компетентностей дошкільної та почат-
кової освіти є вміння дитини: проявляти творчість 
та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати 
та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, 
приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпра-
цювати в колективі» [1], а також у документі визна-
чена нова компетентність – природничо-екологічна, 
з навичками, що орієнтовані на сталий розвиток. 

Екологічна освіта та виховання дітей дошкіль-
ного віку у Базовому компоненті дошкільної освіти 
найбільш повно відображено в інваріантному склад-
нику, а саме у такому освітньому напрямі, як «Дитина  
в природньому довкіллі», що передбачає фор-
мування природничо-екологічної компетентності 
вихованців. Як результат формування компетент-
ності у дітей має сформуватись емоційно-ціннісне 
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ставлення до природи та навколишнього серед-
овища загалом; дошкільник усвідомлює, що життя 
людини неможливе без природи, знає про вплив 
людини на природне довкілля, має первинні нави-
чки заощаджувати енергію, воду, сортувати сміття, 
орієнтується в діяльності людини, яка спрямована 
на охорону природи.

В ході аналізу Державного стандарту початкової 
освіти [6] виявлено, що процес формування еколо-
гічно освіченої та вихованої особистості забезпечу-
ється через реалізацію не тільки природничої освітньої 
галузі, а й технологічної, соціальної та інших галу-
зей за рахунок комплексного інтегрованого підходу  
у змісті предмету «Я досліджую світ». Зокрема, відбу-
вається формування та розвиток компетентностей – 
як екологічної, так і у галузі природничих наук. Дитина 
вчиться відкривати для себе світ природи; опановує 
знання, уміння та різні способи «успішної взаємодії  
з природою; формує основи наукового світогляду 
і критичного мислення, відповідальної, безпечної 
і природоохоронної поведінки здобувачів освіти  
у навколишньому світі на основі усвідомлення прин-
ципів сталого розвитку» [6].

У типових освітніх програмах також певною мірою 
розкривається питання екологічної освіти та вихо-
вання молодших школярів. Зокрема, у типовій освіт-
ній програмі О. Савченко [13] екологічний компонент 
розкрито через змістову лінію «Людина і природа»,  
у програмі Р. Шияна [14] – через три змістові лінії:  
«Я пізнаю природу», «Я у природі», «Я у рукотвор-
ному світі». Таким чином, спостерігаємо, що нор-
мативними документами передбачено екологічний 
складник у процесі освіти та виховання дітей. 

Затвердження ідей сталого розвитку на основі 
становлення у людини нової світоглядної позиції 
відносно природи є неможливим без системи без-
перервної екологічної освіти. Організацію освіт-
нього процесу доцільно певним чином змінити 
через певні види діяльності дошкільнят. 

Державні стандарти освіти дають можли-
вість правильного розуміння суті наступності 
між закладами дошкільної освіти та початковим 
етапом закладів середньої освіти. Це має бути 
не багаж певних знань, з якими дитина повинна 
прийти з дитячого саду в школу, насамперед – це 
збереження та узгодженість змісту освіти, цілей  
і завдань, які реалізуються в рамках освітніх про-
грам різних рівнів. Факт встановлення наступності 
між початковою школою та дошкільним закладом 
освіти сприяє зближенню умов навчання і вихо-
вання дітей молодшого шкільного та дошкіль-
ного віку. Завдяки цьому перехід до нових умов 
навчання у школі здійснюється для дітей з най-
меншими труднощами.

Реалізація принципу наступності в екологіч-
ному вихованні передбачає:

– формування у дітей уявлень про об’єкти еко-
логічної взаємодії: про людину, біологічні об’єкти, 

передусім про рослини, тварини, про об’єкти 
неживої природи;

– формування уявлень про зв’язки між ними;
– формування елементарних уявлень в галузі 

охорони природи.
Ефективною екологічна освіта буде за умови 

реалізації діяльнісного та компетентнісного підходів  
у процесі виховання і навчання дітей. Діяльнісний під-
хід полягає у формуванні практичних умінь екологіч-
ної діяльності [11, с. 28]. Компетентнісний підхід є інтег-
рованим результатом навчальної діяльності учнів, 
який формується передусім завдяки опануванню 
змісту предметів екологічного спрямування [9, с. 268].

Наступність в екологічному вихованні дошкіль-
ників і учнів початкової школи реалізується за 
такими напрямами:

– наступність природничого та екологічного 
навчання (трансформація засвоюваних дітьми 
природничих знань у знання екологічні);

– наступність формування екологічних емо-
ційно ціннісних ставлень (трансформація емоцій-
них ставлень до природи в емоційно-ціннісні);

– наступність видів діяльності дітей, що реа-
лізуються на екологічному матеріалі (транс-
формація ігрової діяльності в навчальну, пізна-
вально-дослідницької – в дослідну, продуктивної –  
в проєктну діяльність тощо);

– наступність форм освіти (наступність еколо-
гічних занять і уроків, прогулянок та екскурсій, епі-
зодичних спостережень за природними об’єктами 
і систематичних спостережень);

– наступність засобів і методів навчання. 
Варто охарактеризувати деякі методи і форми 

екологічного виховання дітей, які сприяють здій-
сненню наступності між дошкільною та початковою 
освітою. Вихователям ЗДО необхідно впроваджу-
вати ідеї екологічної естетики в роботу дошкільного 
закладу з метою прищеплення дошкільнятам пози-
тивного ставлення до природи, відчуття її краси. 

В екологічному вихованні дошкільнят заняття  
в групі виконують особливо важливу функцію: чут-
тєві уявлення дітей, які вони отримують щодня, 
можуть бути якісним чином перетворені, розши-
рені, поглиблені, об’єднані, систематизовані. Вод-
ночас вони будуть успішними і ефективними тільки 
тоді, коли у дітей буде сформована пізнавальна 
мотивація на основі інтересу до природних об’єктів 
і явищ [4, с. 124]. Вихователям необхідно плану-
вати заняття так, щоб, з одного боку, відповісти на 
питання, що цікавлять дітей, а з іншого – забезпе-
чити засвоєння нових знань за допомогою залу-
чення дітей до систематичної та творчої роботи.

Особливе місце в екологічному вихованні 
дошкільнят надається екскурсіям, під час яких діти 
знайомляться з різноманіттям світу живої природи, 
проводять спостереження за об’єктами і явищами 
в різні пори року. У дошкільному віці діти з цікавістю 
долучаються до дослідницької діяльності, у якій роз-
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криваються причино-наслідкові зв’язки. Таким чином, 
дошкільнята мають змогу міркувати, порівнювати, 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, узагаль-
нювати та робити свої висновки. Досліди підвищують 
інтерес до предметів та явищ природи, створюють 
емоційне забарвлення сприйнятої інформації, викли-
кають почуття радості, захоплення.

Усі зазначені методи і форми роботи сприяють 
розвитку спостережливості у дошкільнят, розви-
вають їх розумові процеси і допомагають в еко-
логічному вихованні. В результаті діти розуміють 
наслідки діяльності людини щодо довкілля.

Вчителі початкової школи також проводять екс-
курсії у природу, залучають учнів до дослідниць-
кої роботи, до проведення спостережень, ведення 
фенологічного календаря природи, розкривають 
учням негативні наслідки людської діяльності – все 
це забезпечує комплексне вивчення навколишньої 
природи та співіснування людини у природі. А «для 
екологічно вихованої особистості характерні різно-
бічні глибокі знання про навколишній світ, екологіч-
ний стиль мислення, який передбачає відповідальне 
ставлення до природи і власного здоров’я» [5, с. 286]. 

Висновки. Таким чином, в екологічному вихо-
ванні неперервність забезпечується оптимальною 
організацією наступності між дошкільною лан-
кою та початковою школою, а також між іншими 
навчальними закладами, які є одними із склад-
ників цілісного процесу формування екологічного 
світогляду особистості.

Педагогам ЗДО необхідно створити умови, що 
сприятимуть екологічному вихованню дошкільни-
ків, а саме: розвивальне середовище, фонд мето-
дичних та наочно-ілюстративних матеріалів, «еко-
логічний простір», як у межах закладу освіти, так 
і на його території, що сприятиме широкому залу-
ченню дітей до взаємодії з об’єктами природи.

Вчитель початкової школи повинен система-
тично забезпечувати комплексне вивчення при-
роди через розкриття учням її багатогранних аспек-
тів; залучати учнів до здійснення дослідницької 
діяльності на різних уроках, особливо «Я дослід-
жую світ»; мотивувати учнів до творчої діяльності 
в природі (проведення занять образо творчого мис-
тецтва, фотографування, написання художніх тво-
рів тощо); систематично залучати учнів до ведення 
спостережень за природою, фенологічного кален-
даря; формувати в учнів екологічну культуру.

Гармонізація відносин суспільства з природою 
на сьогоднішній день не може бути досягнута тільки 
технічними рішеннями, потрібно формувати осо-
бистість з новим світосприйняттям, з новим пла-
нетарним мисленням. 21 століття – це час нового 
світогляду, нової психології та системи цінностей. 
Мета екологічної освіти на новому етапі – форму-
вання людини, здатної усвідомлювати наслідки 
своїх дій стосовно навколишнього середовища, яка 
вміє жити у гармонії з собою та природою.
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