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Особливості виховання екологічної культури

 студентів у середовищі вузівської бібліотеки

Сьогодні виховання екологічної культури виходить за рамки загальних

педагогічних засад, і набуває загально-соціального значення. Саме тому вузівська

бібліотека, як соціальний інститут, що поєднує у своїй діяльності інформаційну, виховну

та освітню функції, відіграє значну роль у вихованні культури особистості, а саме,

екологічної.
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Екологічні проблеми є самими глобальними проблемами сьогодення.

Саме тому усвідомлення людством потреби співвідносити свою діяльність із

законами природи викликали необхідність виховувати екологічну культуру.

У науковій літературі розглядають виховання екологічної культури як

психолого-педагогічний процес, метою якого є формування у особистості не

лише наукових знань, а й певних переконань та моральних принципів, що

визначатимуть подальшу життєву позицію і поведінку в області охорони

оточуючого середовища [1; 2; 4]. Тобто, екологічна культура - це комплексне

поняття, що поєднує в собі знання стосовно основних закономірностей і

взаємозв'язків в природі та суспільстві, емоційно-чуттєві переживання,

емоційно-ціннісне і діяльністно-практичне відношення до природи,

суспільства, до дійсності. Вона формується в інтеграції трьох напрямів:

екологічної свідомості, етично-естетичного і діяльністно-практичного

відношення.



Використовуючи інформаційну функцію вузівської бібліотеки для

формування екологічних знань у студентів, працівники наукової бібліотеки

Чернігівського національного педагогічного університету проводять

рекомендаційно-інформаційні заходи, мета яких зацікавити студентів та

переконати в необхідності читання рекомендованої літератури екологічної

тематики. Такі заходи, як усні журнали, презентації книг, бібліографічні

огляди  забезпечують поширення інформації про художні твори екологічної

тематики, актуальні питання фахової екологічної літератури, сприяють

підвищенню загальнокультурного і професійного рівня, як наприклад:

– Огляд-лекція «Стан паління в Україні і здоров’я нації»;

– Година цікавої інформації «Судові процеси над тваринами»;

– Перегляд літератури «Цей дивовижний світ тварин…?!»;

– Обговорення книги Голови  Спілки «Чорнобиль України» Анатолія

Лагуна «Двадцять три весни після… Чорнобиль у століттях і долях»;

– Обговорення теми «Роль суспільства та сім’ї у вихованні статевої

моральності». Тематичний  огляд літератури;

– Усний журнал   «Екологічний паросток»;

– Усний журнал «За здоровий спосіб життя!» (про змінені стани

свідомості, вплив техногенних електромагнітних полів на людину)

[3].

Виховання у студентів екологічних міркувань, здатності до вираження

особистісних екологічних оцінок досягається у науковій бібліотеці ЧНПУ

імені Т. Г. Шевченка за допомогою серії екологічних критико-аналітичних

заходів: диспутів, обговорення книг, вечорів запитань і відповідей, як

наприклад:

– Екологічний суд «Біоетика: припустимі і неприпустимі дії з

морального погляду щодо тварин»;–

– Екологічний діалог «Людина і природа: правила гри»;

– Круглий стіл «Земля у нас єдина! Збережемо Землю голубою і

зеленою!»;



– Вечори запитань і відповідей: «Наркотики і наше здоров’я»,

«Україна в зоні епідемії СНІДу!», «СНІД – чума 21 століття!»;

– Вечір поезії «Весняні мотиви…», на якому студенти  [3].

Для закріплення набутих екологічних знань та формування сталої

екологічної активності, здатності відстоювати свої позиції та погляди в

науковій бібліотеці ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка використовують серію

позитивно-ілюстративних заходів, таких як вечори-зустрічі, вечори-портрети,

тематичні вечори (літературні, вечори-конкурси, конкурси веселих та

кмітливих (КВК), тематичні літературні екскурсії, краєзнавчі подорожі,

години пам’яті [3], наприклад:

– Година пам’яті «Чорнобиль - біль наш довічний!» година пам’яті

«Чорнобиль – біль наш довічний»;

– Година пам’яті «Полиновий дзвін…» Перегляд документальної

Чорнобильської хроніки 1986 року;

– Тематичний вечір за краєзнавчими матеріалами «Чорнобиль, час і

ми». У програмі заходу демонстрація фільму «Закриття ЧАЕС»;

– Тематичний вечір «Любов – найбільша на Землі краса!» (основні

питання вечора: турбота за свій народ, його майбутнє, гідні умови

проживання, бережне ставлення до природи; про родинні відносини:

ніжне, поважне, турботливе ставлення до жінки – коханої, дружини,

матері, сестри);

– Літературний вечір «Жіноча краса – загадка і таїна!» (основні

питання вечора: виховання поваги до жінки-матері,

відповідальності за народження здорового покоління) [3].

Для поширення досвіду виховання екологічної культури засобами

бібліотечної роботи в бібліотеці ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка випущено

посібник з екології [3], в якому подано методичні матеріали з екологічного

виховання на допомогу бібліотечним працівника.

Тобто, комплексний та поетапний вплив на свідомість, почуття,

поведінку студентів через розширення екологічний знань та формування



екологічного світогляду – ефективний шлях виховання екологічної культури

студентів, користувачів вузівської бібліотеки.
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