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Короткий опис роботи. У статті проаналізовано та обґрунтовано методичні підходи щодо екологічного виховання у вищому навчальному закладі; визначено ставлення та шляхи формування екологічної культури
студентів‑медиків.
Мета роботи — дослідити та удосконалити методичні підходи щодо
екологічного виховання в освітньому просторі; визначити ставлення та
шляхи формування екологічної культури студентів‑медиків.
Матеріал і методи. Проведено аналіз даних та опрацьовано сучасні
наукові досягнення за даною темою в джерелах новітньої літератури.
У 2020 році проведено дослідження, в якому взяли участь 160 студентів
1‑х, 2‑х курсів медичних факультетів освітнього ступеня «Магістр» Буковинського державного медичного університету. Застосовано методи
спостереження, бесіди, анкетування.
Результати. У даній роботі виділені основні дидактичні умови впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчальний процес вищого
навчального закладу.
Результати анкетування показали, що самооцінка рівня здоров’язберігаючої компетенції студентів є високою (85%). Студенти-медики усвідомлюють важливість пропаганди здоров’язбережувального середовища.
Респонденти (92%) висловили відверте бажання брати участь у заходах
та підвищенні рівня власної здоров’язберігаючої компетенції. Брали участь
у здоров’язбережувальних заходах 69% студентів. Щодо конкретних
дій стосовно сортування сміття 50% респондентів відповіли, що іноді
сортують сміття, доволі великий відсоток (35%) не сортують і тільки
15% приділяють значну увагу упорядкуванню сміття.
Висновки. У результаті теоретико-методологічного дослідження в статті висвітлені основні проблемні питання екологічного виховання. Методичними підходами, щодо ефективності екологічного виховання в освітньому
просторі, є формування та розвиток у студентів‑медиків здоров’язберігаючої компетентності. Визначені та обґрунтовані дидактичні умови
впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчальний процес вищого
навчального закладу. З’ясовано, що практична реалізація завдань і мети
екологічної освіти у вищих навчальних закладах ґрунтується на: засадах
взаємозв'язку теоретичних знань із практичною діяльністю студентів
у цій сфері; включенні екологічних аспектів у структуру предметних, спеціальних узагальнюючих тем; використанні проблемних методів навчання;
поєднанні аудиторної і позааудиторної природоохоронної роботи.
ПРО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Ю.В. Ломакина, М.П. Тимофеева, Н.И. Зорий, Л.Я. Федонюк,
О.И. Павлюк, К.И. Яковец, Т.С. Щудрова
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Цель работы — исследовать и усовершенствовать методические подходы
экологического воспитания в образовательном пространстве; определить
отношение и пути формирования экологической культуры студентов‑медиков.
Материал и методы. Проведен анализ и обработаны современные научные достижения по данной теме в источниках новейшей литературы.
В 2020 году было проведено исследование, в котором принимали участие
160 студентов 1‑х, 2‑х курсов медицинских факультетов образовательной
степени «Магистр» Буковинского государственного медицинского университета. Использованы методы наблюдения, беседы, анкетирования.
Результаты. В данной работе выделены основные дидактические условия
внедрения здоровьесберегающих технологий в учебный процесс высшего
учебного заведения.
Результаты анкетирования показали, что самооценка уровня здоровьесберегающей компетенции студентов высокая (85%). Студенты-медики
осознают важность пропаганды здоровьесберегающей среды. Респонденты (92%) выразили откровенное желание участвовать в мероприятиях
и повышении уровня собственной здоровьесберегающей компетенции.
Участвовали в здоровьесберегающих мероприятиях 69% студентов. Что
касается конкретных действий по сортировке мусора 50% респондентов
ответили, что иногда сортируют мусор, довольно большой процент (35%)
не сортируют и только 15% уделяют значительное внимание сортировке
мусора.
Выводы. В результате теоретико-методологического исследования в статье освещены основные проблемные вопросы экологического воспитания.
Методическими подходами эффективности экологического воспитания
в образовательном пространстве является формирование и развитие
у студентов‑медиков здоровьесберегающей компетентности. Определены и обоснованы дидактические условия внедрения здоровьесберегающих
технологий в учебный процесс высшего учебного заведения. Выяснено, что
практическая реализация задач и цели экологического образования в высших
учебных заведениях основывается на: принципах взаимосвязи теоретических знаний с практической деятельностью студентов в этой сфере;
включении экологических аспектов в структуру предметных, специальных
обобщающих тем; сочетании аудиторных занятий с непосредственным
общением с природой, использовании проблемных методов обучения; сочетании аудиторной и внеаудиторной природоохранной работы.
PRO-ENVIRONMENTAL EDUCATION OF MEDICAL STUDENTS IN
THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Yu.V. Lomakina, М. P. Tymofiieva, N.I. Zoriy, L.Ya. Fedoniuk,
О.I. Pavliuk, К.I. Yakovets, T.S. Shchudrova

Objective — to investigate and improve methodological approaches of ecological
upgrading in education; to determine the formation and the attitude towards
ecological culture among medical students.
Material and methods. Modern data and scientific achievements on the topic
were analyzed and processed within contemporary literature. The investigation
was held in 2020. 160 medical students in their 1st and 2nd years, who study at
the Bukovinian State Medical University, Master’s program, participated in it.
We applied such methods as observation, conversation and questioning.
Results. The paper highlights main instructional approaches towards the implementation of the health-saving technologies in the educational process of
higher educational establishment. The results of the survey showed that the
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self-assessment of students' level of health-saving competence is high (85%).
Medical students realize the importance of promoting a health-saving environment.
The overwhelming majority of participants (92%) displayed an outspoken desire
to take part in activities that promote their level of a health-saving competence.
69% of students participated in health-saving events. With respect to the specific
waste sorting activities, 50% of respondents said that they sometimes sort waste,
a fairly large percentage (35%) do not sort, and only 15% pay considerable
attention to the garbage sorting.
Conclusions. The theoretical and methodological research highlights main issues of environmental education. Instructional approaches to the effectiveness
of environmental education in the educational environment are the formation
and development of health-saving competence in medical students. The study indicates that the practical realization of the objectives and goals of environmental education in higher education is based on several factors: integration
of theoretical knowledge and practical activities of the students in this field;
inclusion of ecological aspects in the structure of subject-specific and general
topics; usage of problematic teaching methods; inclusion of the extracurricular
environmental work into in-class training.
Вступ. Переважаючими напрямками державної
політики щодо розвитку вищої освіти в контексті екологічної євроінтеграції України визначено проблему
постійного підвищення якості освіти, модернізацію її
змісту та форм організації навчально-виховного процесу. У сучасних вищих навчальних закладах освіти
пріоритетним напрямком має стати здоров’я студентів.
Саме тому кожен викладач закладу вищої освіти повинен безперервно піклуватися про формування у молоді валеологічного світогляду і ціннісного ставлення
до здоров’я людини як головної умови самореалізації
особистості.
Проблеми екологічного виховання, формування
екологічної культури, здоров’язберігаючих технологій
осмислювалися у публікаціях Гриньової М. В., Дудки
І. А., Возної Н. П., Волошиної В. Г., Душечкіної Н. Ю.,
Немченко Н. В., Чернишкової Д. В. [1–7].
Екологічне виховання — систематична педагогічна
діяльність, спрямована на розвиток екологічної культури
особистості. Підвищенням екологічної культури молоді
та ефективності екологічного виховання є збільшення
ваги екологічних питань у вищому навчальному закладі,
налагодження інтра- та міжпредметних зв'язків, удосконалення форм і методів екологічного виховання, активне
залучення вихованців до природоохоронної роботи.
Виховна діяльність сучасного навчального закладу
покликана не тільки дати знання, уміння і навички,
а й сформувати здоров’язберігаючу компетентність як
загальну здатність, що ґрунтується на знаннях, досвіді,
цінностях, здібностях, отриманих завдяки навчально-виховному процесу.
Виховний вплив можливий через призму впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній
процес. Поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує в собі напрямки діяльності навчального закладу
щодо підтримання, збереження та зміцнення здоров’я
студентів. Здоров'язберігаючі технології — це побудова

послідовності факторів, що запобігають руйнуванню
здоров'я при одночасному створенні системи, сприятливих для здоров'я умов. Результатом здоров’язберігаючої освіти має бути набуття студентською молоддю
здоров’язберігаючої компетентності, тобто властивостей, спрямованих на збереження здоров’я — свого та
оточення.
Аналіз інформаційних джерел дав змогу стверджувати, що здоров’язберігаюче навчання — це навчання,
яке включає в себе сукупність певних умов (гігієнічних,
медичних, психологічних, педагогічних), здоров’язберігаючих технологій, які використовуються вищим
навчальним закладом, спрямованих на збереження та
зміцнення здоров’я студентів, на покращення їх настрою
та самопочуття, на створення сприятливих умов для їх
розвитку та саморозвитку, на покращення їх функціонального стану організму, підвищення їх адаптаційних
можливостей та формування мотивації на здоровий
спосіб життя у сприятливому середовищі [1].
Шляхом впровадження високоефективних превентивних заходів можна досягнути успіхів у виконанні
завдання створення здоров’язбережувального середовища. Правильно організовані профілактичні програми
та заходи дають змогу ретельно спланувати і здійснити
виховний вплив, надати послідовникам необхідні знання та навички ще до того, коли вони можуть зіткнутися з реальними ризиками і проблемами. Програми
превентивної освіти, що організовуються у вищому
навчальному закладі, мають діяти на випередження
і забезпечувати студентів відповідною інформацією,
розвивати та удосконалювати компетенції, формувати
навички. Саме тому рівень професійної підготовки та
професійне ставлення викладачів до створення здоров’язбережувального середовища є важливою складовою навчального закладу.
У сучасних умовах розвитку суспільства, якому
притаманне техногенне навантаження на природу,
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глобальне погіршення стану довкілля, загострення
суперечностей між результатами діяльності людини і
законами розвитку природи, проблема збереження та
зміцнення здоров’я підростаючих поколінь набуває
особливої актуальності [2].
Нині однією із найбільших проблем людства є екологічне забруднення. Сучасний світ, аби мінімізувати
шкоду для довкілля, поступово почав відмовлятися
від пластику та поліетилену. На даному етапі незначна кількість закладів почали робити перші кроки
до про-екологічності.
Концепція екологічного виховання, його змісту
і методів ґрунтується на методологічному положенні про коеволюцію системи «природа і суспільство»,
тобто про узгоджений їх розвиток, про взаємозв'язок
і взаємозалежність.
Сучасне суспільство потребує не лише підвищення
якості освіти та вдосконалення його структури, але й
зміцнення здоров'я студентів і забезпечення психологічного комфорту учасників педагогічного процесу.
Одним із способів вирішення проблеми погіршення
стану здоров’я студентів є реалізація здоров'язберігаючого середовища в процесі навчання у вищому
навчальному закладі. Під здоров’язбережувальним
середовищем розуміється комплексна програма, яка
базується на відповідній соціальній інфраструктурі
певного типу і включає в себе освітні, виховні, медичні,
адміністративно-управлінські та інші форми роботи
щодо забезпечення здоров'я молодого покоління в процесі навчання, де основним диригентом є викладач
навчального закладу [3].
Екологічне виховання передбачає розкриття сутності світу природи –середовища перебування людини,
яка повинна бути зацікавлена у збереженні цілісності,
чистоти, гармонії в природі. Це передбачає уміння
осмислювати екологічні явища, робити висновки про
стан природи, розумно взаємодіяти з нею. Екологічне
виховання поєднується з національно-патріотичним,
моральним, трудовим.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить,
що більшість авторів по-різному визначають поняття
«екологічна освіта» і «екологічне виховання», деякі
ототожнюють їх між собою та з поняттям «екологічна
культура». Екологічна культура — це система органічно
взаємопов’язаних елементів природоперетворюючої
діяльності людини і її теоретико-моральної оцінки, яка
обов’язково враховує соціально-екологічні принципи
та вимоги.
Теоретико-методологічний аналіз розкриває різні
напрямки дослідження екологічного виховання та екологічної культури. Проблема взаємовідносин людини з
природою була предметом вивчення багатьох мислителів сучасності. Возна Н. Г., Волошина В. Г. досліджували
проблеми забезпечення сталого розвитку суспільства
в контексті екологічної освіти [4]. Душечкіна Н. Ю.
розкрила та обґрунтувала основи формування екологічного світогляду у студентів [5]. Серед глобальних
цілей всесвіту «Цілі сталого розвитку» зазначено, що
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людство повинно усвідомлювати екологічні проблеми,
які є прямими або опосередкованими наслідками поведінки людини [6].
У структурі екологічного світогляду особистості
Немченко Н. В. виокремлює критерії: пізнавальний,
ціннісний, діяльнісний, мотиваційно-переконувальний, та визначає критерії їх сформованості, до яких
належать: уявлення про цілісність світу, поняття про
природні явища, екологічні проблеми; інформованість,
уміння самостійно аналізувати екологічні ситуації (пізнавальний компонент); ціннісні міркування, духовні
почуття, пов’язані з природою (ціннісний компонент);
участь у мотивованій суспільно-корисній діяльності
екологічного напряму (діяльнісний компонент); співвіднесення потреб та екологічних норм (мотиваційно-переконувальний) [7].
Мета роботи — дослідження та удосконалення методичних підходів екологічного виховання в освітньому
просторі; визначення ставлення та шляхів формування
екологічної культури студентів‑медиків.
Матеріал і методи. Використано загальнонауковий
метод дослідження, який об'єднує широкий спектр методів як теоретичних, так і прикладних досліджень: аналіз
(полягав у тому, що предмет вивчення здоров’язбережувального середовища умовно або практично поділяється
на складові елементи, тобто на частини об'єкта, певні
ознаки, властивості). Кожна частина досліджується як
частина цілого; синтез, як емпіричний метод, поєднав
розчленовані та досліджені у процесі аналізу частини,
встановлені зв'язки між ними і пізнано предмет як
єдине ціле. У 2020 році провели дослідження, у якому
брали участь 160 студентів 1‑х, 2‑х курсів медичних
факультетів освітнього ступеня «Магістр» Буковинського державного медичного університету. Застосовано
методи спостереження, бесіди, анкетування.
Результати дослідження та їх обговорення
Мотиваційна сфера і мотивація в широкому розумінні — це стрижень особистості, навколо якого
об’єднуються такі її властивості, як спрямованість,
ціннісні орієнтації, установки, соціальні очікування,
домагання, емоції.
Отже, ціннісно-мотиваційний компонет є елементом
екологічної свідомості, тому вдосконалення навчально-виховної роботи, спрямованої на формування екологічної свідомості медичних працівників, є важливим
виховним напрямком.
Екологічній свідомості властиві всі ознаки свідомої
діяльності людини, які включають до її складу наступні
компоненти: 1) когнітивні — психічне відображення
природного, соціального, штучного та внутрішнього
середовища; 2) емотивні — ставлення до цього середовища; 3) конативні (поведінкові) — саморефлексія
та саморегуляція в навколишньому середовищі.
Для визначення рівня сформованості екологічної
культури та свідомості студентів‑медиків Вищого навчального закладу України «Буковинський державний
медичний університет» нами проведено у 2020 році
дослідження, у якому брали участь 160 студентів 1‑х,
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Рис. 2. Результати анкетування ставлення студентів до сортування сміття
2‑х курсів, медичних факультетів освітнього ступеня
«Магістр». У ході дослідження застосовані діагностичні
методи: спостереження, бесіда й анкетування.
У результаті дослідження отримали такі дані. На запитання № 1: «Чи замислювались Ви коли-небудь над
поняттям здоров’язбережувальне середовище?» студенти-медики відповіли «Так» — 85%, «Ні» — 15%
(«Так» відповіли: юнаки — 82%, дівчата — 87%, «Ні»
відповіли: юнаки — 18%, дівчата — 13%) (див. рис. 1).
На запитання № 2: «Чи готові Ви брати участь у природоохоронній діяльності?» позитивно відповіли 92%
респондентів (8% юнаків не бажають брати активну
участь порівняно з відповідями дівчат — 100%).
Відповідно до отриманих результатів, на запитання
№ 3: «Чи сортуєте Ви сміття?», як видно на рис. 2, лише

50% респондентів відповіли, що іноді сортують сміття,
доволі великий відсоток (35%) не сортують і тільки
15% приділяють значну увагу упорядкуванню сміття.
Ставлення респондентів до використання електронних підручників та електронно-інформаційних
ресурсів на противагу паперовим неоднозначне. Студенти обрали позицію негативного ставлення (N = 52),
обґрунтовуючи тим, що інформація на паперових носіях сприймається краще, читається швидше і процес
запам’ятовування легше, менша концентрація уваги і
в результаті менше страждає зір. Також зауважили, що
електронні носії викликають психоемоційне напруження. Студенти вважають, якщо це цікава навчальна або
художня література — то переваага надається лише
паперовому носію, адже виникає можливість відпочити

Рис. 1. Розуміння студентами поняття «здоров’язбережувальне середовище»
під час процесу читання.
Студенти (N=58) однозначно позитивно ставляться до електронних носіїв, обґрунтовуючи екологічністю (зберігання деревини), практичністю (… все
вміщається в маленький і легкий пристрій); технічна
багатофункціональність дозволяє створювати власні
тексти під час конспектування і доповнення інформації

з інших джерел. Дистанційність і доступність надають
можливість у будь-який час отримувати інформацію.
Інші респонденти (N=50) вбачають як позитивні, так і
негативні сторони у використанні електронних носіїв
інформації.
На запитання № 5: «Чи надаєте Ви перевагу паперовим пакетам над поліетиленовими?» 73% відповіли
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«Так», 23% — «Ні».
На запитання № 6: «Чи брали Ви участь у здоров’язбережувальних заходах та яких?» 69% студентів
відповіли «Так» і 31% відповіли «Ні». Студенти брали
участь у заходах екологічного спрямування: брейнринг на тему: «Екологічна культура»; на початку весни
та до Великодня студентство долучається до Всеукраїнської акції «Зроби Україну чистою». Студенти
Буковинського державного медичного університету
спільно з викладачами університету були волонтерами
під час прибирання кладовищ та територій, що прилягають до навчальних корпусів, гуртожитків; проводили
екологічну акцію з нагоди Дня Землі «БДМУ проти
пластику». Організатори акції інформували чернівчан
про шкідливий вплив пластику на системи та органи
людини і демонстрували приклади альтернативи пластиковим виробам. Проводили флешмоб.
На запитання № 7: «Які заходи та технології Ви
вважаєте більш ефективними для здоров’язбережувального середовища?» отримали такі відповіді студентів:
сприятливі умови навчання (відсутність стресових
ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); проведення лекцій на теми забруднення природи,
заборони паління сміття і листя, шкідливого впливу
речовин; заміна друкованих рефератів на презентації
на електронних носіях. Санітарно-гігієнічні заходи:
агітація та пропаганда здорового способу життя, поширення знань гігієни тіла, закладу і середовища, гігієнічні
вимоги до облаштування та утримання туалетних кімнат
(паперові рушники, рідке мило); збільшення смітників
та урн для сортування сміття; відмова від пластику та
поліетилену (пакетів, соломинок, посуду); збільшення
інформаційних знаків, що будуть вказувати візуально
людям про підтримання екоруху. Студенти зазначили
важливість для фізичного здоров’я продажу в буфетах
навчального закладу здорової та корисної їжі (фруктів,
овочевих страв тощо).
Важливим напрямком про-екологічного виховання
серед молоді у стінах ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» є сприяння використанню електронних носіїв інформації для навчання замість
паперових варіантів. Враховуючи необхідність підготовки студентів до практичних занять, викладачі повинні
спонукати молодь застосовувати електронні підручники
та інші електронні джерела інформації, аби зменшити
утилізацію паперу як цінного природнього матеріалу,
тим самим підтримуючи здоров’язбережувальне освітнє
середовище. Адже навчальні комп’ютерні програми та
електронні підручники надають можливість кожному
студенту незалежно від рівня його підготовки брати
активну участь у навчальному процесі, індивідуалізувати свій процес навчання, здійснювати самоконтроль,
бути не пасивним спостерігачем, а активно одержувати
знання і оцінювати свої можливості. Електронний підручник має сучасний дизайн і відповідає ергономічним
вимогам до комп'ютерних засобів навчання. Ще одна
перевага електронних підручників та інших методів
електронного навчання полягає у забезпеченні зво-
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ротного зв’язку зі студентом. Цей зв’язок досягається
завдяки інтерактивному характеру взаємодії студента
із середовищем комп’ютерної програми чи підручника
і наявності автоматичної системи діагностики знань.
Для студента це створює умови для ефективного самонавчання, самоконтролю, сприяє підвищенню його
пізнавальної активності та мотивації [8].
Бурхливе зростання потоку наукової інформації, обсяг якої збільшується з кожним роком, спонукає шукати
нові, більш ефективні технології, способи і засоби навчання, які дозволили б дати більше інформації за ту ж
одиницю навчального часу і подати її більш яскраво
і доступно, щоб вона легше сприймалася і краще запам’ятовувалася. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) відноситься до числа тих
факторів, які сприяють підвищенню інтенсивності та
якості процесу навчання.
Саме тому на базі ВДНЗ України «Буковинський
державний медичний університет» розроблена система ефективної технології дистанційного навчання
“Moodle”, звідки студенти отримують інформацію для
підготовки до практичних занять, ознайомлюються із
лекційним матеріалом та проводять самостійну підготовку по тестових завданнях різних баз, таких, як Крок
1, Крок 2, Крок 3, IFOM, MCI. Ці засоби і способи
навчання дозволяють ефективніше проводити навчання
та самоконтроль більшого обсягу інформації за ту ж
одиницю навчального часу.
Вищенаведений сучасний підхід до навчання дозволяє розвинути усвідомлену екозбережувальну поведінку
студентів, починаючи з перших курсів. Цими кроками викладачі та науковці вищого закладу апробують
європейські стандарти якісної превентивної освіти,
скеровуючи молодь на еко-дружнє ставлення та захист
навколишнього середовища [9].
Також важливим фактом створення якісного здоров’язбережувального освітнього середовища є залучення студентів до організації та проведення суспільних
заходів для збільшення кількості однодумців серед
студентської спільноти, спрямованих на підвищення
якості життя в безпечному природньому середовищі.
Рекомендовано проводити виховні програми, які передбачають роботу зі студентами шляхом обговорення
питань, що стосуються здоров’я, життєвих навичок,
турботи про оточення, корисних та шкідливих звичок,
соціально небезпечних, захворювань та їхнього впливу
на життя людини. Результатом застосування програми є
сформоване відповідальне ставлення молоді до власного
здоров’я, а також вмотивована зміна поведінки з ризикованої на більш безпечну, наприклад акцентування уваги
на сортуванні відходів, що сприятливо відобразиться
на екологічному стані середовища. Необхідно постійно реалізовувати еко-дружнє навчання на базі кафедр
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет», розбудовувати партнерства з державними
установами і громадськими організаціями, залучаючи
інвесторів у проведення масових дійств, таких, як тематичні флешмоби, театралізовані дійства. Ефективним
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напрямком може бути також проведення міні-лекцій,
дискусій у місцях відпочинку, школах, садочках, пропагандуючи екологічне здоров’язбережувальне розуміння
необхідності сортування сміття, а також організація
тематичних гуртків, дебатів із запрошенням ведучих
спеціалістів у галузі екології та захисту навколишнього
середовища.
Основними напрямками у вихованні вищеперерахованих критеріїв про-екологічної поведінки в сучасних
студентів медичних вишів може стати встановлення
на території різних підрозділів університету (адміністративних та навчальних корпусах, гуртожитках) окремих контейнерів для сміття біологічного походження
(органічного), контейнерів для сміття, що піддається
переробці (папір, картон, скло, метал та інші — в окремі
ємності) та сміття з позначкою «небезпечно», що особливо є актуальним у стінах медичних закладів, а також
використання постерів для масового ознайомлення з
небезпекою, яка може виникнути внаслідок байдужого
ставлення до сортування відходів.
Вирішити проблему побутових відходів можливо,
якщо вжити заходів щодо створення сприятливих умов
для сортування сміття, залученням активних студентів
до розробки державної програми «Україна без відходів» шляхом взаємодії із засобами масової інформації.
Застосування вищенаведених підходів вимагає створення дієвої системи управління поводження з відходами, перш за все державного регулювання у цій сфері,
забезпечення відповідної нормативно-правової бази,
а також здійснення комплексу заходів, спрямованих
на збільшення обсягів залучення відходів у господарський обіг [10].
Освічене студентство є найважливішою групою, і
їх поведінкові наміри мають вирішальне значення для
стійкого майбутнього життєвого середовища. Окрім того,
розвиток звички до муніципального сортування твердих
відходів — це довготривалий процес, і ми, як сучасні
небайдужі викладачі вищої школи, повинні зосередитись на підвищенні рівня обізнаності та культивуванні
стурбованості щодо сортування твердих відходів у підростаючого покоління [11, 12], дослідження та удосконалення методичних підходів екологічного виховання
в освітньому просторі; визначення ставлення та шляхів
формування екологічної культури студентів‑медиків.
Висновки. У результаті теоретико-методологічного
дослідження в статті висвітлені основні проблемні
питання екологічного виховання. Методичними підходами, щодо ефективності екологічного виховання
в освітньому просторі, є формування та розвиток у студентів‑медиків здоров’язберігаючих компетентностей,
екологічної свідомості та екологічної культури, вольових
чинників з метою реалізації знань, умінь і навичок
діяльності людини в природі; здійснення виховного
процесу на основі здоров’язберігаючих технологій із
застосуванням методичних підходів здоров’язберігаючого навчального середовища; формування переконань
у необхідності екологічної діяльності; вироблення навичок і звичок поведінки у природі; розвиток почуття

особистої відповідальності за стан навколишнього
середовища на національному і глобальному рівні;
забезпечення високого рівня предметної компетентності
викладачів для ефективного здійснення навчального
процесу із застосуванням здоров’язберігаючих технологій; здійснення процесу навчання з орієнтацією
на міжпредметну інтеграцію, яка сприяє збагаченню,
систематизації та закріпленню інтегративних знань.
У результаті емпіричного дослідження виявлені
особливості складових екологічної культури студентів‑медиків. Самооцінка рівня здоров’язберігаючої компетенції студентів є високою (85%) — студенти-медики
усвідомлюють важливість пропаганди здоров’язбережувального середовища. Респонденти (92%) висловили
відверте бажання брати участь у заходах та підвищенні
рівня власної здоров’язберігаючої компетенції.
Отже, практична реалізація завдань і мети екологічної освіти у вищих навчальних закладах ґрунтується
на засадах взаємозв'язку теоретичних знань із практичною діяльністю студентів у цій сфері; включенні екологічних аспектів у структуру предметних, спеціальних
узагальнюючих тем; поєднанні аудиторних занять із
безпосереднім спілкуванням із природою; використанні
проблемних методів навчання; поєднанні аудиторної і
позааудиторної природоохоронної роботи.
Перспективи подальших досліджень. Планується
розробка та впровадження в навчально-виховний процес вищої школи еколого-психологічного тренінгу, з
метою формування у молоді відповідального ставлення
до довкілля; підготовки студента-медика, здатного
до практичної діяльності, пропаганди екологічних ідей,
захисту і поліпшення довкілля; формування мотивів
екологічного змісту, що забезпечує систематизацію
світоглядних установок.
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