
Консультація на тему: 

«Екологія дитинства» 

Наука «екологія дитинства» (еко – дім, логос – наука) вивчає соціоприродне 

середовище, в якому розвивається юне покоління. Що таке сприятлива екологія 

дитинства? 

«Сприятлива екологія передбачає гармонію внутрішнього і зовнішнього 

світів дитини, здоровя – фізичне, психічне, духовно-моральне, захист від 

руйнівних чинників, а згодом і сформований імунітет до них» . (Н. Андрусич)  

У більшості розвинених країн ефективність діяльності навчального закладу 

оцінюється насамперед за показниками здоровя вихованців, комфортності 

проживання ними дошкільного дитинства та моральними надбаннями, а вже 

потім – за рівнем знань і умінь.  

Українська освіта теж обрала шлях гуманізації, тож голвним пріоритетом 

кожного дошкільного закладу має бути забезпечення належної екології дитинства. 

Що таке сприятлива екологія дитинства ? За Г. Тарасенко, Н. Андрусич, це: 

 Активний захист дитини у найуразливіший період її розвитку; 

 Бережне і шанобливе ставлення до унікальності дитинства ; 

 Духовно-культурне наповнення адекватним дитинству ціннісним 

змістом життєдіяльності: цінностями пізнання навколишнього світу, 

любові до сімї та найближчого соціального оточення, спілкування, 

добро творчості; 

 Створення особливого освітнього середовища. Передусім – 

здоровязбережувального, що включає: благополучне соціальне  

середовище, різноманітне та багате природне середовище, безпечне 

ігрове середовище, чисте виразне мовлення найближчого оточення, 

оздоровча музика, кращі твори мистецтва, фізіологічно доцільний 

режим життєдіяльності, оптимальні умови для рухової активності, 

здорове харчування з переважанням свіжо рослинної складової. 

Організовувати будь-яку діяльність дітей слід так, щоб вона дарувала 

їм радість і задоволення і ні в якому разі не шкодила, не викликала 

фізичного чи психоемоційного дискомфорту.  

Наукові підходи до екології дитинства: 

1. Природовідповідний – вимагає неухильно дослухатися до «годинника 

природи» у психофізіологічному та інтелектуальному розвитку дитини, 

висуваючи на передній план вимогу збереження її здоровя. 

2. Особистісно орієнтований підхід  закликає не зламати в дитині Людину.  

3. Аксіологічний підхід декларує пріоритет гуманістичних цінностей у 

виховній взаємодії з дитиною, а саме: повагу і безумовну любов до кожного 

вихованця. 



4. Комунікативний підхід наголошує на необхідності забезпечення для дітей 

радості спілкування. 

5. Інвайроментальний (середовищ ний) підхід має на меті гармонізацію 

стосунків дитини з навколишнім середовищем, безболісного   і 

ненавязливого засвоєння основ середовищної поведінки.  

6. Креативно-діяльнісний підхід передбачає спрямування дитини на 

самостійне розв’язання інтелектуальних та життєвих проблем, відмову від 

силового нав’язування дитині дорослих рішень.  

Усі названі підходи співіснують та взаємодіють для реалізації основного завдання 

– захистити дитинство від насильства над її природою, створити найсприятливіші 

умови для її розвитку.  


