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ЕКОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Статья посвящена определению содержания эколого-психологичес-
кого развития детей с особыми потребностями. Поскольку такие 
дети требуют особого индивидуального подхода в обучении и воспита-
нии, предложены методические приемы их экологического воспита-
ния. Первичным звеном в /паком воспитании может стать ребенок 
младшего школьного возраста, ведь именно этот возраст чрезвычай-
но сензитивен. 

Work up criterion form ecological thinking, affiliation dependence high 
standard of ecological thinking to conditions. Detailed model form ecological 
thinking, introduction in practice school. With the help of modern methods 
training culminate high standard of ecological thinking and observations. 

Постановка проблеми 
Значну увагу при еколого-психологічному розвитку дітей з особ 

ливими потребами варто приділяти соціально-екологічним зв'яз-
кам у системі «природа—людина—суспільство», основну увагу звер-
тати на розгляд особистого спілкування, дитини з предметами 
живої та неживої природи. Адже світ природи усвідомлюється як 
універсальна, пізнавальна, естетична, екологічна та практична 
цінність, а не лише як утилітарна. Крім того, треба передбачати та-
ку емоційну діяльність, такі об'єкти і такі ситуації, які б викликали 
адекватну емоційну реакцію і створювали б ціннісне ставлення до 
об'єктів навколишнього середовища. 

Виховне завдання природи полягає у тому, щоб якомога повніше 
використати її різноманітність для розвитку емоційної сприйнятли-
вості, домагаючись перетворення її на сприйнятливість мисленнєву. 
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Проте саме емоційне ставлення дітей до природи, без усвідом-
лення екологічної цінності природи, ще не зумовлює визначеності 
її ціннісного ставлення, формування чуттєвості як здатності чутли-
во сприймати і правильно оцінювати якісну різноманітність явищ 
дійсності, це є лише першою сходинкою у формуванні екологічно-
го мислення. 

Методика дослідження 
У царині екологічного виховання підростаючого покоління є до-

статньо методичних розробок, які варто використовувати і в проце-
сі еколого-психологічного розвитку дітей з особливими потребами 
(О. М. Захлєбний, 1. Т. Суравегіна, А. К. Нарочна, В. Т. Скуратівсь-
кий, О. В. Скрипченко, Т. Стоек, В. О. Сухомлинський). 

Результати теоретичного аналізу проблеми 
З огляду на викладене особливого значення варто надавати 

спеціально створеним виховним екологічним ситуаціям. У їх ході 
чиниться активний вплив з метою свідомого прийняття моральних 
і екологічних вимог. 

При формуванні знань екологічної моралі потрібно здійснювати 
актуалізацію досвіду дитини, враховувати можливість застосування 
цих знань в їх поведінці. 

Потрібно з'ясовувати зміст моральних вчинків у природі і вира-
жати їх у словесній формі. Діти мають відповідати на запитання ти-
пу: «Як схарактеризувати поведінку людей, які зруйнували мураш-
ник?», «Що ви думаєте про хлопця, який вигнав з дому кішку за те, 
що вона з'їла його папугу?». 

Уміння оцінювати з етичної точки зору, власну поведінку та 
поведінку інших у природі сприяє формуванню досвіду прийнят-
тя рішень у процесі спостереження в природі. Оскільки сутність 
моральності розкривається у вчинках і ними ж формується, 
потрібно створювати умови, які близькі до життєвої практики, 
робити дітей співучасниками реальної, екологічної і практичної 
природоохоронної діяльності. Вирішення проблем вибору вчин-
ку, обгрунтування моральних і громадських мотивів прийняття 
рішення здійснюються в процесі навчальних ігрових екологічних 
ситуацій. 

Потрібно ознайомлювали дітей з особливими потребами, з усією 
палітрою екологічного досвіду минулих поколінь українців для ви-
роблення в них естетичного, морального, екологічного ставлення до 
природи. Дякуючи натуралізації, шляхом причинно-наслідкових 
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узагальнень під час проведення чи то прогулянки, чи то екскурсії, 
базуючись на спостереженнях, варто формувати екологічне мислен-
ня учнів. Наприклад, під час спостереження за калиною, підводити 
їх до поняття її краси, порівнюючи з дівочою красою; наводити 
прислів'я, приказки для узагальнення загадки. 

Для того щоб відчути потребу пильно вдивлятись у навколишнє, 
помічати поруч дивне й загадкове, спостерігати мислячи, необхідне 
живе споглядання, колективне спостереження. Треба привертати 
увагу до яскравих образів, барв, звуків природи, збуджувати думку, 
вчити мислити. Тільки це допоможе розкрити причинність еко-
логічних зв'язків у природі. 

Аби сприймання об'єктів і явищ природи було цілеспрямованим 
і мало характер спостереження, варто обирати для постійних спос-
тережень улюблений куточок природи, який стане школою сприй-
мання, мислення, творчості. Потрібно приходити сюди і восени, 
і взимку, і напровесні. Не можна обминути увагою такий метод нав-
чально-виховнсї роботи, як екскурсії, які дають змогу розвинути 
спостережливість, сформувати екологічне мислення. 

Тут на допомогу приходять пізнавальні завдання, що стимулю-
ють спостереження. 

Вчитель. Яку пісню виспівує тонке, довге березове гілля? 
Учні. Ніжну, дзвінку, радісно-журливу, здається, ніби з журбою 

радість обнялася. 
Вчитель. Чому радіє берізка? Про що тужить? Що шепоче тепло-

му вітрику? 
З приходом зими вчитель з учнями приходить до цієї берізки, 

вони разом шукають зміни зимою. 
Вчитель. Яким стало деревце? Кого нагадує? 
Учні. Наче снігурочка закуталась у білу пухнасту шубу, надягла 

білі рукавички, напнула білу вовняну хустку і дрімає. 
Для того, щоб проведення спостереження не було шаблонним, 

важливо одухотворити їх казкою, поезією, музичною мелодією, 
драматизацією. Одним із засобів передачі спостережень в алго-
ритмічній формі є казка екологічного змісту. Діти можуть засуджу-
вати чи схвалювати вчинки героїв. Використовуючи казки еко-
логічного змісту, ми тим самим залучаємо їх до скарбниць народної 
культури. Приміром, вивчаючи казки морального спрямування 
В. О. Сухомлинського, діти простежують складні явища природи, 
вчаться, як потрібно чинити правильно, допомагати своїм меншим 
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братам. Діти, базуючись на власних спостереженнях, проводять 
аналогію і виділяють у казці причинно-наслідкові екологічні зв'яз-
ки тих чи інших явищ, тієї чи іншої поведінки. 

Особливе місце у формуванні екологічного мислення займають 
казки написані дітьми. Вони будуються на принципах: 

— написання за аналогією з уже відомими літературними творами; 
— складені на основі особистих спостережень. 
Така форма роботи закладає початкові етапи свідомого ставлен-

ня до природи, співчуття до всього живого. Після або під час про-
ведення спостережень за об'єктами чи явищами природи варто 
залучати дітей до створення власних маленьких творів (казок, 
пісеньок, віршів, малюнків). У цих творах простежується не ми-
мовільне споглядання природи, а мислене розуміння екологічних 
зв'язків . 

Іншою формою узагальнення особистих спостережень має бути 
відтворення їх у малюнках, в яких викладені індивідуальні риси 
сприймання, уявлення, екологічного мислення. Наприклад, спи-
няємось у весняному саду перед яблунькою, на якій білі квіти. Діти 
розглядають їх, діляться враженнями. Учитель ставить перед учня-
ми завдання намалювати хто що захоче. 

Розглядаючи дитячі малюнки, можна побачити, що в кожної ди-
тини своє, тільки їх притаманне світосприйняття. Так, на одному 
малюнку — невисока крислата яблунька, на ній білі квіти, на іншо-
му — велика бджола кружляє над квітками. А ознакою того, що 
в дітей вже наявні елементи екологічного мислення, є малюнок, на 
якому зафіксована, поряд із білими квітками зламана кимось гілоч-
ка. Це означає, що діти бачать не тільки красу природи, але й згуб-
ну дію людей, яка призводить до знищення цієї краси. 

Щоб завершити спостереження його осмисленням, до кожного 
малюнка можна придумати заголовок на зразок: білі квіти; навесні 
білі квіти, а восени червоні яблучка; негідний вчинок. 

Так, у ході мисленнєвої роботи воєдино зливаються словесні 
і графічні образи, народжені у ході спостережень. При цьому роз-
вивається здатність виділяти ознаки, виокремлювати головне і зоб-
ражати це словом. 

Під час спостережень, розв'язуючи безліч «чому?», діти в різно-
манітних формах, яскравих барвах і звуках природи знаходять при-
чинно-наслідкові залежності, вчаться оперувати абстрактними по-
няттями. 

241 



Розділ IV Психолого-педагогічні 
аспекти розвитку і формування 

Методичну роботу треба проводити так, щоб усі діти ставали 
добрішими, озивалися на допомогу, не терпіли бездушності та 
жорстокості по відношенню до природи. Потрібно постійно 
підкреслювати недопустимість знищення усього живого. 

Важливо скористатись специфічним методом проектів еко-
логічного змісту. Суть його полягає в тому, що педагогічний процес 
накладається на психічний процес взаємодії дитини з довкілям. 
Метод екологічних проектів можна розглядати як метод психо-
логічного підходу до формування екологічного мислення. 

Специфіка методу зумовлена його виховним потенціалом. 
Особлива психологічна важливість екологічних проектів виходить 
із того, що: 

— метод проектів, як метод практичної цілеспрямованої дії, від-
криває можливості формування власного спостережуваного досвіду; 

— метод проектів є методом, що йде від дитячих потреб та інте-
ресів, вікових та індивідуальних особливостей, стимулюючи еко-
логічне мислення. 

Наступною формою роботи може бути проведення уроків мис-
лення, це дає змогу активізувати процеси спостереження і спосте-
режливості, використовуючи різноманітні засоби: цілеспрямова-
ний відбір об'єктів спостереження; мисленнєві завдання, проблемні 
запитання, які стимулюють самостійну пошукову діяльність дітей, 
вчать аналізувати, порівнювати, робити висновки. 

При проведенні уроків мислення можна використати оповідан-
ня В. О. Сухомлинського, які загострюють сприйнятливість дітей 
до краси. 

Викладена методика має величезне практичне значення для су-
часного шкільництва, оскільки дає змогу багатоаспектно вирішу-
вати питання з формування екологічного мислення, збагачуючи 
уявлення і пам'ять живими, яскравими образами, розвиваючи 
спостережливість, допитливість, активізуючи самостійну розумову 
діяльність. 

Базовим в еколого-психологічному розвитку дитини з особли-
вими потребами має виступати рівень, якого вона досягла в дошкіль-
ному віці. Новий етап екологічного розвитку дитини відбувається 
за рахунок: спостережень різних станів навколишнього середови-
ща, що супроводжується мисленнєвими діями; первинних оцінок 
діяльності людини (на рівні «добре—погано»); виконання запропо-
нованих учителем правил поведінки; взаємодії з представниками 
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тваринного і рослинного світу та емоційних переживань; осмис-
лення краси природи та творчого втілення своїх думок в усних роз-
повідях, малюнках; відчуття потреби у знаннях екологічного змісту; 
спостереження за діяльністю дорослих щодо поліпшення навко-
лишнього середовища й особистої посильної участі в ній. 

Запропоновані методики роботи з дітьми мають на меті навчити 
дитячий розум працювати, пробуджувати любов до розумової 
праці. Засоби і методи екологічного навчання і виховання повинні 
відповідати тому типу мислення, який властивий дітям відповідно-
го віку. Особливістю такого навчання є те, що оволодіння знання-
ми не є кінцевою метою для дітей, а найцікавіше для них в самому 
характері розумової праці, в емоційному забарвленні думки. А від-
так навчання має бути цікавим, захоплюючим, супроводжуватись 
яскравим злетом думки, почуттями, творчістю, фантазією. 

Щоб дитина почала мислити в екологічному плані, необхідно 
вже в ранньому дитинстві розвивати вміння бачити малопомітне 
в навколишньому середовищі, навчити думати, пробудити допит-
ливість, спостережливість. 

Дитячі спостереження невіддільні від почуттів, переживань й еко-
логічного мислення, а цілеспрямоване сприймання навколишньо-
го світу — обов'язкова умова організації еколого-психологічного 
розвитку дитини. 

Спостереження потрібно будувати в такий спосіб, щоб в ході 
них поступово оперувати такими поняттями, як явище, подія, при-
чина, наслідок. Оволодіння цими поняттями неможливе без дослі-
дження живих фактів і явищ, без осмислення того, що спос-
терігається, бачиться своїми очима, без поступового переходу від 
конкретного предмета, факту, явища до абстрактного узагальнення. 

Висновки 
Варто пам'ятати, що при еколого-психологічному розвитку ди-

тини потрібно враховувати нерозривну єдність її соціальної сут-
ності та біологічної природи. У процесі становлення екологічно 
мислячої особистості необхідно поступово включати до змісту на-
вчання й організацію виховної діяльності, наукові уявлення і світо-
глядні ідеї про єдність соціального і природного світу. Відобра-
ження цього нерозривного зв'язку у змісті екологічної освіти дасть 
змогу поєднати пізнавальні і світоглядні завдання (під пізнавальни-
ми мається на увазі спостереження і спостережливість, під світо-
глядними — екологічне мислення). 
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Екологічні знання про взаємозв'язок людини, суспільства і приро-
ди стануть підґрунтям розширення та збагачення світоглядних пог-
лядів, як системи узагальнених понять, що об'єктивно відображають 
світ в його цілісності. Таким чином, формується певне ставлення 
дітей з особливими потребами до соціального і природного середови-
ща, народжуються екологічне переконання, громадянська позиція 
й активні дії. Така організація навчально-виховного процесу забезпе-
чить формування екологічного мислення, яке базуватиметься на 
усвідомленні співвідношення людини і навколишнього середовища. 
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