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ПЕДАГОГІКА ЕМПАУЕРМЕНТУ В ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ КОМІКСІВ
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Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського

У статті акцентовано увагу на необхідності оновлення методичного інструментарію у формуванні ос-
нов екологічної культури підростаючого покоління. Педагогіку емпауерменту визначено як теоретичну 
концепцію екологічної освіти і виховання. Актуалізовано роль педагогічного емпауерменту у технології 
створення екологічних коміксів. На основі теоретичних викладок та емпіричного дослідження доведе-
но необхідність забезпечення умов задля ефективного використання екологічних коміксів. Технологію 
екологічних коміксів розглянуто як таку, що дозволяє формувати почуттєву сферу дитини, її мотиваційно-
ціннісні установки на взаємодію з природою.
Ключові слова: педагогіка емпауерменту, екологічна культура, екологічне виховання, молодші школярі, 
екологічні комікси. 

Постановка проблеми. Людське життя, 
історія і культура завжди залежали 

від природи. Природа впливала на характер 
світогляду людей, їх релігію, предмети побу-
ту, засоби виробництва, мораль та мистецтво. 
Відношення людини до природи постійно було 
у центрі уваги багатьох наук: історії, філосо-
фії, археології, культурології та ін. І. Вернад-
ський вважав, що сама природа заклала в лю-
дині гуманістичні основи її розуму і культури. 
Вивчити екологічні проблеми людства, вважав 
вчений, можливо лише у тісному зв’язку із 
природою [1, с. 84]. У Концепції екологічної 
освіти в Україні, найважливіших міжнародних 
і державних документах останнього десяти-
річчя, присвячених проблемам навколишнього 
середовища і гармонійного розвитку людства, 
велика увага приділяється екологічній культу-
рі і свідомості, інформованості людей про еко-
логічну ситуацію в світі, регіоні, їх обізнаності 
з можливими шляхами вирішення різних еко-
логічних проблем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми взаємостосунків суспільства і при-
роди висувають невідкладні завдання і одне 
з них – виховання молодого покоління, здатно-
го гармонійно співіснувати з природою, раціо-
нально використовувати і відтворювати її багат-
ства, психологічно готового оберігати природу. 
Фундамент екологічної культури закладається 
у дитинстві, де першочергова роль належить 
початковій школі. Однак, останні дослідження 
у галузі екологічної освіти і виховання підрос-
таючого покоління промовисто засвідчують, що 
сучасна система початкової освiти не забезпе-
чує системного впливу на особистiсть молод-
шого школяра з метою подолання надмiрного 
прагматизму стосовно навколишнього серед-
овища, виховання високого рівня екологiчної 
культури (Л. Білик, О. Біда, О. Грошовенко, 
Г. Пустовіт, Н. Пустовіт, Н. Казанішена та ін.). 
Початкова школа сьогодні, як ніколи, потребує 
ефективних виховних технологiй, спрямова-
них на гармонiзацiю стосункiв у системi «при-

рода-людина», результатом якої має стати ви-
сокий рiвень екологiчної вихованостi. Сучасні 
науковці (Л. Білик, О. Біда, О. Грошовенко, 
В. Ільченко, О. Пометун, Г. Пустовіт, Н. Пусто-
віт, Т. Пушкарьова, Л. Телецька, та ін.) наголо-
шують на необхідності оновлення методичного 
інструментарію сучасного вчителя засобами 
активного навчання. Серед значної кількості 
педагогічних технологій варто приділити осо-
бливу увагу технології освіти для сталого роз-
витку – емпауермент. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Огляд вітчизняної та за-
рубіжної наукової літератури з питань форму-
вання основ екологічної освіти і вихованя під-
ростаючого покоління підтверджує той факт, 
що завялена проблема має твердий науковий 
грунт. Останнім часом науковці все більше схи-
ляються до думки, що вирішення проблеми вза-
ємодії людини і природи – ключ до розв’язання 
багатьох соціально-економічнх, культурно-по-
літичних проблем (В. Бровдій, В. Вербицький, 
В. Крисаченко, Г. Пустовіт та ін.). Так, екологіч-
ну освіту Г. Пустовіт називає одним із головних 
інструментів формування у підростаючого по-
коління екологічної свідомості та екологічного 
стилю мислення. Свідомість людини має транс-
формуватися і набути екологічно доцільних 
ознак. В. Бровдій вивчення механізмів взаємо-
відносин у системі «Суспільство – природа» на-
зиває головною умовою розв’язання проблеми 
існування людини [5].

В основу процесу формування екологічної 
свідомості покладено принцип діяльнісної ком-
петентності, яким передбачено опанування ін-
телектуальними, практичними та життєвими 
навичками, що дозволяють людині розуміти 
світ в усій його складності, а також робити 
свій внесок у реалізацію колективних й індиві-
дуальних дій на благо природи [6, с. 134]. 

Мета статті – полягає у висвітленні ролі пе-
дагогічного емпаурменту та застосуванні тех-
нології сталого розвитку у формуванні основ 
екологічної культури молодших школярів.
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Виклад основного матеріалу. Екологічна 
освіта – це освіта для сталого розвитку. Так, 
М. Мелманн та О. Пометун розкривають осо-
бливості освіти для сталого розвитку як педа-
гогічної системи, в якій ставиться нова мета 
і завдання, йде пошук їхнього розв’язання 
шляхом використання нових підходів. Освіта 
для сталого розвитку містить механізми сти-
муляції особистісного та кар’єрного зростання, 
самовдосконалення, самоосвіти протягом усьо-
го життя [4].

Авторські технології «Росток» (Т. Пушка-
рьова), «Довкілля» (В. Ільченко) та ін., курси за 
вибором »Уроки для стійкого розвитку. Школа 
друзів планети» (О. Пометун, А. Цимбалару, 
О. Онопрієнко, І. Андрусенко) спрямовані на 
формування екологічно активної позиції молод-
ших школярів, прагнення діяти для збереження 
довкілля і досягнення стабільного розвитку сус-
пільства, позитивного сприйняття Майбутнього. 

З метою дослідження сучасного стану рівнів 
сформованості екологічної культури молодших 
школярів нами було організовано та проведено 
пілотне дослідження. На пiдставi теоретичного 
узагальнення, вивчення психолого-педагогiчної 
лiтератури та сутностi екологiчного виховання 
дiтей молодшого шкiльного вiку нами визначе-
но рiвнi, критерiї та показники сформованостi 
основ екологiчної культури молодших школя-
рів. Так, змістовий критерій характеризується 
пiзнавальним iнтересом до природи, наявністю 
знань дiєво-практичного характеру про приро-
ду та умiнням помiтити та оцiнити екологiчно-
небезпечну ситуацію; мотиваційний – потре-
бово-мотивацiйне пiдґрунтя спiлкування 
з природою, емоцiйно-цiннiснi установки на 
взаємодiю з природою; операційний – прак-
тичною готовнiстю надати допомогу окремим 
об’єктам природи, наявнiстю конкретних дiй 
природоохоронного характеру.

Оскiльки у педагогiчнiй науцi вiдчувається 
нестача спецiально розроблених методiв 
дiагностування екологiчної культури, то вини-
кає необхiднiсть адаптацiї методик iншого при-
значення. У контекстi нашого дослiдження за-
стосовувалась авторська методика. Так, учням 
пропонувались ситуацiї, якi можуть мати мiсце 
у реальному життi. Кожна з цих ситуацiй мала 
декiлька варiантiв вирiшення, завдяки чому 
учнів ставили перед вибором моделi поведiнки 
(вiд природонебезпечної до активно-природо-
охоронної) iз зазначенням мотивiв, що її обу-
мовлюють. Усього дослiдженням було охопле-
но 82 учнiв 3 класiв СЗОШ № 15 м. Вiнницi 
та Зарванецької ЗОШ I-II ст. Вінницького ра-
йону, Вінницької області. 

Ураховуючи сутнiсть поняття «екологiчна 
культура», нами було розроблено анкету 
та спецiальну методику дослiдження осно-
вних рiвнiв сформованостi основ екологiчної 
культури дiтей молодшого шкiльного вiку, яка 
включала:

1) уявнi ситуацiї, завдання, спрямованi 
на з’ясування типу взаємодiї учнiв початкової 
школи з природою, їхньої здатностi до аналiзу 
дiй та вчинкiв;

2) завдання, спрямованi на визначення 
здатностi молодших школярiв до спiвпереживання, 
конкретних дiй та вчинкiв у природi;

3) творчi завдання, спрямованi на вивчення 
типу ставлення молодших школярiв до природи.

Вiдповiдно до завдань експерименту 
i видiлених критерiїв було запропонова-
но низку дiагностичних процедур. Експери-
мент було проведено у 3 етапи, метою яких 
було дiагностування визначених критерiїв 
сформованостi основ екологiчної культури мо-
лодших школярiв. 

Опираючись на данi проведеного нами 
дослiдження, можемо констатувати, що 
у обстежених нами дiтей молодшого шкiльного 
вiку переважають утилiтарнi мотиви ставлен-
ня до природи. Прослiдковується певний спад 
морально-етичних i естетичних орiєнтацiй 
молодших школярiв на контакт із довкiллям. 
Школярiв все глибше захоплює пробле-
ма практичної користi природи для людини.  
Це деформує кут зору, пiд яким учень по-
чаткових класiв вчиться сприймати природу 
i помiчати екологiчно небезпечну ситуацiю. 
Поступово розвивається позицiя людино-
центризму, згiдно з якою дитина все бiльше 
вiдчуває себе єдиним господарем довкiлля. 
Зростає впевненiсть у тому, що все у природi 
спецiально створено та iснує для задоволення 
людських потреб, бажань i примх: «Я люблю 
природу, бо вона дає усе необхiдне для жит-
тя»; «Я бережу природу, адже вона годує, 
одягає, лiкує людей» (Олександр П.); «Лiс – 
легенi планети, а вода – щоб напувати землю 
i людей» (Галина О.); «Я люблю сонце, бо без 
нього людина загине вiд холоду» (Оксана Р.); 
«Я люблю тварин, особливо птахiв. Краща 
пташка – ластiвка, бо поїдає багато комах» 
(Петро Б.); «Менi подобаються мурашки, бо 
вони охороняють лiс» (В’ячеслав С.) тощо. 
Серед улюблених тварин дiти називають соба-
ку, «бо гарно сторожує дiм», кота, «бо ловить 
мишей», корову, «бо дає нам молоко» та iн. 
У цих вiдповiдях дiти вiдтворюють той запас 
конкретних знань про природу, який набули 
пiд час навчання у школi. Однак, засмучує 
доволi раннiй прагматизм молодших школярiв, 
який неминуче деформує взаємовiдносини 
дитини i природи. У вiдповiдностi до набу-
тих прагматичних установок, дитина скорiш 
за все вибудовує споживацьки налаштовану 
програму контакту з довкiллям. Тому, основна 
частина опитаних учнiв початкової школи лю-
бить природу, береже її, керуючись виключно 
утилiтарно-прагматичними цiлями. Як при-
клад, наведемо деякi вiдповiдi дiтей: «Я люб лю 
природу i берегтиму її, бо усi ми маємо з неї 
користь»; «якщо не берегти природу, то 
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можна залишитись без їжi i води»; «Я люб-
лю тварин, бо вони кориснi для мене», чим 
саме, дитина не пояснює; «менi подобається 
доглядати за деревами, бо вони дають яблука, 
якi я дуже полюбляю»; «Я доглядаю за рос-
линами, бо якщо їх їсти, то органiзм збага-
чується вiтамiнами» тощо. Дiтям подобаєть-
ся доглядати за рослинами (тваринами) тому, 
що: «вони дуже кориснi»; «вони мене слуха-
ють (тварини)» тощо. Отже, у 34,46% опита-
них учнiв початкової школи спостерiгаються 
утилiтарно-практичнi установки на взаємодiю 
з природою, дитинi важко оцiнити власнi дiї, 
вiдсутня мотивацiя до природоохоронної, по-
зитивно перетворюючої роботи (низький рi-
вень потребово-мотивацiйного пiдґрунтя спiл-
кування з природою).

Так, 15,69% опитаних нами молодших 
школярiв керуються потребою у збереженнi 
краси навколишньої дiйсностi. Естетичнi мо-
тиви керують поведiнкою дитини, вона пере-
ймається потребою прикрасити, покращити 
навколишнiй свiт, а тому любить природу, 
береже її «бо вона гарна»; «вона милує око»; 
«тварин я люблю за те, що вони милi i 
красивi»; «я дбаю про свою кiшку, бо вона 
пухнаста, красива. У неї голубi очi...», а якби 
вона не була такою, навряд чи ця дитина до-
глядала б за нею. Отже, 15,69% респондентiв 
усвiдомлюють естетичне значення природи, 
у них прослiдковується орiєнтацiя на її по-
зитивне сприйняття, дитина намагається дати 
оцiнку власним i чужим дiям.

Спрямовують поведiнку дитини i нала-
штовують на певний тип взаємин з приро-
дою й пiзнавальнi мотиви. 22,43% молодших 
школярiв люблять природу, готовi дбати про 
неї i пiзнавати її: «Я люблю природу, оскiльки 
хочу її вивчити»; «Люблю i хочу знати про 
неї бiльше» тощо. Незначна частина (7,33%) 
вирiзняється переважанням гуманiстичних 
мотивiв, здатнiстю до спiвпереживання. У цiєї 
частини дiтей розвинене прагнення допо-
могти природi та налаштованiсть на її пози-
тивне сприйняття. Бажаючи творити добро, 
прагнучи прихистити живу iстоту, дiти пе-
реважно не розумiють, чому саме так вчиня-
ють i по-рiзному намагаються пояснити влас-
ний вибiр: «Я бережу природу, бо хочу, щоб 
усiм було добре», «Тварини як люди, їм по-
винно бути добре». Незначна частина дiтей 
(2,79%) усвiдомлює значення природи для 
здоров’я людини, а тому виявляє неабияке ба-
жання берегти i дбати про неї. 

На основi аналiзу видiлених критерiїв, їх 
показникiв та результатiв обстеження учнiв 
було встановлено такi рiвнi екологiчної культу-
ри молодших школярiв: низький, достатній, се-
редній, високий. Пiсля вiдповiдних пiдрахункiв 
з’ясувалося, що у процесi дiагностичного об-
стеження лише 4,99% учнiв виявили високий 
рiвень, 15,10% молодших школярiв – середнiй, 

26,98% виявилися із достатнiм, 52,93% – із 
низьким рiвнем екологiчної культури. Отже, 
результати дослiдної роботи практично 
вiдображають одну тенденцiю: незадовiльний 
рiвень сформованостi у молодших школярiв 
екологiчної культури.

Екологічна освіта виконує надпредметну 
функцію, забезпечує формування системи уні-
версальних знань, умінь, досвіду творчої діяль-
ності та досвіду емоційно-ціннісного ставлення. 
Дослiдження еко-психологiв (С. Дерябо, В. Яс-
він) підтверджують необхідність формування 
екологічних знань у дітей молодшого шкільного 
віку. Так, вченими доведено сенситивність да-
ного вікового етапу, діти цієї вікової категорії 
найбiльш успiшно засвоюють знання завдяки 
їхнiй допитливостi i пiдвищеному iнтересу до 
вивчення природи взагалi. Відомо, що екологiчне 
виховання молодших школярiв пов’язане, на-
самперед, iз формуванням почуттiв. Молодші 
школярі сприймають природу на чуттєвому 
рівні і чим яскравішими і багатшими будуть 
відчуття дітей, тим ефективнішою і результа-
тивнішою у екологічному плані буде їх траєкто-
рія розвитку ставлення до природи.

Аксіологічний зміст екологічної освіти в ін-
тересах стійкого розвитку полягає у діяльніс-
них підходах до збереження навколишнього 
середовища, позбавлення споживчого став-
лення та використання природи. Це зумовлює 
вибір ефективних форм і методів навчання, 
спрямованих на формування умінь вирішува-
ти пізнавальні, особистісні, соціально-еколо-
гічні проблеми, тобто екологічних умінь. Пріо-
ритетними цілями навчання учнів в інтересах 
стійкого розвитку є такі: вчитися аналізувати 
та вирішувати проблеми, діяти, вчитися жити 
і співпрацювати у колективі. 

Сучасні дослідження у сфері екологічної 
освіти дають підстави стверджувати, що до-
сягнення позитивних результатів та високих 
показників сформованості екологічної вихова-
ності молодших школярів досягається методи-
кою в основі якої – педагогіка empowerment. 
Її ідея полягає у тому, що в процесі навчання 
першим етапом стають дії (експериментуван-
ня), які породжують занепокоєння від певної 
екологічної проблеми й викликають потре-
бу в інформації щодо шляхів її розв’язання 
[4, с. 77]. Теоретичні та прикладні основи ем-
пауерменту ґрунтовно представлено у до-
слідженнях М. Бассі, А. Сикало, Н. Гавриш, 
Е. Саприкіна, де науковці визначають, що саме 
технологія емпауерменту – це надання учню 
сили і натхнення до дії. Основними принци-
пами технології є створення умов для психо-
логічного комфорту в процесі навчання, під-
вищення впевненості та відповідальності за 
його результати, набуття умінь контролювати 
ситуацію навчання, виникнення ентузіазму 
і почуття задоволення від групової та індиві-
дуальної роботи та її результатів. 
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Емпауермент – це мова підтримки, спря-
мована на пробудження внутрішньої енергії. 
Теоретичні концепції поняття «емпаурмент» 
представили Д. Джонсон, Е. Джонсон-Холубек, 
Дж. Дьюї, Д. Колб, Д. Латишин, О. Радугін, 
Ю. Фокін. Шведський фахівець у сфері навчан-
ня К. Мелландер сформував цикл навчання, 
що став одним із напрямів гуманістичної педа-
гогіки «емпаурмент». Термін «empowerment» 
(англ.) утворений від «empower» – уповнова-
жувати, давати можливість і «ment» – суфікс 
для утворення іменника зі значенням «процес, 
поняття, дія»), розглядається більшістю авто-
рів (Г. Брутланд, А. Цимбалару, М. Мелманн, 
О. Пометун, Т. Смагіна та ін.) як процес насна-
ження і визначається як термін, що позначає 
багатовимірний соціальний процес, допома-
гає людині знайти можливості контролювати 
власне життя, актуалізувавши певні ресурси, 
«силу», «енергію» і т. д.

Емпауермент педагогіка – це педагогіка на-
тхнення [2]. Походження емпауерменту як те-
оретичної концепції бере свої витоки у бра-
зильського гуманітарія і освітянина Фрейре, 
який у 1973 р. запропонував план «звільнен-
ня» пригноблених людей через освіту. І. Лайнг 
і М. Манн відзначають, що саме наснажені 
особи спроможні досягати ефективних особис-
тісних змін шляхом мобілізації особистих ре-
сурсів (мотивів, прагнень, навчальних зусиль, 
творчого підходу до вирішення професійних 
завдань тощо). 

Емпауермент розглядається також як спосіб 
роботи людини з таким відношенням до себе, 
що допомагає їй набути внутрішню особисту 
силу в міжособистісному спілкуванні та здат-
ність управляти своїм життям. На думку на-
уковців, емпауермент допомагає людині ви-
значити ті види діяльності, в яких вона може 
добитися успіху.

Мета сучасної школи – це створення умов 
для розвитку і самореалізації кожної осо-
бистості. Учень – це активна і творча осо-
бистість, здатна пізнавати і саморозвиватися.  
Під час навчання школярі отримують можли-
вість сформувати власний спосіб життя і сис-
тему цінностей, усвідомити, як повсякденний 
спосіб життя кожної людини та колективів 
впливає на стан довкілля. Сучасна система 
освіти покликана забезпечити учня інформаці-
єю. Однак, усім відомо, що розширення інфор-
маційного поля дитини, формування системи 
знань не забезпечує формування цінностей. 
Знання не завжди є поштовхом до дії. Сут-
ність і зміст педагогіки емпауерменту полягає 
у знаходженні такого навчального матеріалу, 
який залучав би учня в конкретну діяльність, 
що має в його очах велике значення, інтер-
ес та спонукає до творчості. Необхідно зна-
йти типові види діяльності, результати яких 
по-справжньому цікавлять учнів і які немож-
ливо виконувати механічно. Педагогіка емпау-

ерменту у формуванні основ екологічної куль-
тури молодших школярів дозволяє формувати 
власний спосіб життя й систему цінностей. 

В умовах реформування системи освіти, по-
шуку найбільш оптимальних методів та засобів 
навчання актуальним є завдання переорієнта-
ції з буденного уроку на захоплююче, цікаве 
для дітей дійство. Головне завдання вчителя 
полягає у формуванні розвиненої, інформова-
ної, компетентної особистості. Отже, важливою 
ознакою нового формату навчання є наявність 
у школярів природної зацікавленості темою, 
проблемою та бажання її вирішувати. Педагог 
має зважати на те, аби пропонований матері-
ал викликав зацікавленість, бажання актив-
ної співпраці. Перетворюючи звичайний урок 
у рольову гру, подорож, маленьку бесіду чи 
дискусію за «круглим столом», інтерв’ю тощо, 
вчитель, тим самим виводить дітей у площину 
активної перетворювальної діяльності. Навчан-
ня в дії і для дії, оволодіння учнями усіма на-
вичками, необхідними для того, щоб діяти для 
сталого розвитку – стратегічна мета учителя. 
Уроки сталого розвитку повинні будуватися на 
основі діяльнісного, особистісно зорієнтованого 
та компетентнісного підходів організації на-
вчально-виховного процесу. Педагогіка емпа-
уерменту допомагає зробити процес навчання 
творчим і орієнтованим на учня. 

Змiст екологiчної складової для молодших 
школярiв визначено Природничою освітньою 
галуззю [7, с. 143]. Так, згiдно iз її завдання-
ми учнi мають виконувати практичнi роботи, 
екологiчнi дослiди, вивчати i здiйснювати про-
паганду природоохоронних традицiй свого на-
роду, брати участь в екологiчних iграх, рiзного 
роду еко-проектах тощо. Задля забезпечення 
цієї мети вчитель має використовувати актив-
ні еколого-доцiльнi методи i форми роботи, що 
досить результативно зарекомендували себе 
у практицi початкового навчання. 

 Екологічна освіта є педагогічним викликом. 
Одним із засобів формування основ екологіч-
ної освіти і виховання підростаючого покоління 
є екологічні комікси. Технологія екологічного 
коміксу допомагає вчителеві задіяти у навчан-
ні образи з різноманітних джерел, від наукової 
фантастики до міфології, та дає змогу учас-
никам піднятися над власними упередженими 
уявленнями, тим самим стимулюючи їх до дії 
та самостійного мислення.

Програма створення коміксів як складова 
ОСР базується на педагогічних принципах ем-
пауерменту, що сформувалися з досвіду робо-
ти міжнародної мережі організації ГПД біль-
ше, ніж у двадцяти країнах. Починаючи діяти 
в інтересах сталого розвитку, ми запитуємо 
себе: «Що є вирішальним чинником? Що дає 
мені змогу ефективно перейти від володін-
ня інформацією до відповідальної дії?» Одна 
відповідь чітко зрозуміла – «емпауермент», 
або натхнення, впевненість у своїх силах.  
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Коли люди відчувають, що спроможні прийма-
ти більш сталі рішення в своєму повсякденно-
му житті, то нова поведінка зазвичай зберіга-
ється довгий час після завершення подій, які 
її викликали. Натомість, традиційний лінійний 
підхід до освіти, в якому відправною точкою 
вважаються володіння людиною інформаці-
єю та знаннями, не веде до змін поведінки, не 
сприяє їх виробленню.

Сучасна екологічна ситуація вимагає обира-
ти відповідальний стиль життя. Саме техноло-
гія екологічних комісків є гарним засобом вирі-
шення низки завдань. Так, екологічні комікси 
дозволяють формувати екологічні знання, сві-
домий вибір способу життя і поведінки. Сюжет 
екологічного коміксу дитина може створювати 
самостійно, ототожнюючи себе з тим чи іншим 
персонажем, перебуваючи у тій чи іншій сис-
темі ціннісних координат. 

Ідея коміксів не нова. Вперше вона з’явилась 
на теренах Японської школи, а пізніше тех-
нологія коміксів прийшла до Європи (середині 
20 ст.). Сьогодні у сфері освіти особливою по-
пулярністю користується Інтернет. Технологія 
коміксів не є статусною. Однак, варто вивчити 
можливості екологічних коміксів, умови їх ви-
користання і ця технологія перетвориться на 
ефективну навчальну методику. 

Суть екологічного коміску в тому, що він 
дозволяє за досить короткий проміжок часу 
виконати певне завдання, спроектувати варі-
анти вирішення проблеми, а головне – забез-
печує ефект присутності дитини та її актив-
ність. Молодші школярі надають перевагу тим 
коміксам, які потребують внесення фантастич-
ної ноти, що й надає їм особливого звучання 
та змісту. Унікальність коміксу як навчального 
методу зумовлена його гнучкою формою, яка 
відкриває широкий простір для творчості, об-
меженою але дуже експресивною лексикою, 
цікавим візуальним рядом і чіткими графіч-
ними нормами. Завдяки цьому комікси здатні 
активізувати глибокі шари розуміння людини, 
акцентуючи увагу на культурному архетипі 
героя. Значення цього героя (або героїні) ви-
мірюється його вчинками. 

Психолого-педагогічні дослідження дово-
дять, що комікси не тільки мотивують, але 
й підтримують тих, хто навчається чита-
ти, покращують навички тих, хто вміє чита-
ти, є високоефективними під час викладання 
«об’ємного» матеріалу в таких сферах як наука 
і суспільствознавство. Навчання в рамках про-
грами «Комікси для сталого розвитку» можуть 
бути організовані не тільки у вигляді коротко-
строкового навчання, але й як факультативні 
чи додаткові заняття, наприклад, гуртки, сту-
дії з малювання коміксів чи екологічний клуб. 

Світ змінюється швидше, ніж ми можемо 
собі уявити. Давайте допоможемо нашим дітям 
вибудувати в уяві образ майбутнього, якого 
вони прагнуть, й таким чином стати в аван-

гарді глобальних перетворень. Адже, якщо 
ми можемо про щось мріяти, то здатні цьо-
го досягти! Завдяки цій навчальній методиці 
ми звертаємося до дітей і молоді різних країн 
та запрошуємо їх ділитися своїми мріями одне 
з одним. На сьогоднiшнiй день екологiчне ви-
ховання у початкових класах не обмежуєть-
ся формуванням у дiтей уявлень про природу 
та її компоненти. Змiст екологiчного вихован-
ня складає система взаємопов’язаних понять, 
засвоєння учнями кожного з яких потребує 
спецiальної методичної пiдготовки вчителя. 
Уроки природознавства покликанi виховувати 
у школярiв екологiчну культуру та формува-
ти навички природоохоронної дiяльностi. Осо-
блива увага придiляється вихованню в учнiв 
вiдповiдальностi за збереження навколишнього 
середовища як важливого фактора iснування 
людини. 

Екологічний комікс дозволяє дитині про-
явити творчість, запропонувати маленьку 
хитрість, або корисну пораду, яка допомагає 
вирішувати екологічні проблеми. У нашому 
випадку, екологічний комікс заставляє того, 
хто його читає замислитись та мінімізувати 
негативний вплив на навколишнє середовище. 
Використання екологічних коміксів забезпечує 
тiсний зв’язок шкiльного навчання із життям, 
дає можливiсть краще зрозумiти явища при-
роди, їх взаємозв’язки, залучає дiтей до ак-
тивної участi в охоронi природи. 

Матеріал еко-коміксів має забезпечува-
ти реалізацію освітньої, виховної, розвива-
ючої функції, сприяти формуванню у мо-
лодших школярів екологічних знань, любовi, 
вiдповiдального, гуманного ставлення до рід-
ної природи, людей. Використання екологiчно 
спрямованого матерiалу еко-коміксів варто 
добирати, опираючись на особливості інди-
відуального рівня розвитку молодших шко-
лярів, ступеня їх обізнаності, зацікавленос-
ті тими чи іншими екологічними фактами.  
Так, роботу над екологічними коміксами 
у 1 класi варто починати учителю, який здій-
снює добір матерiалу, готує його до розуміння 
учнями, пропонує сюжет, який забезпечить 
активність молодших школярів, стане гарною 
ілюстрацією фактів, що вивчаються. Варто 
пам’ятати, що чим дорослiшими стають дiти, 
тим активнiшою має бути їхня природоохорон-
на дiяльнiсть. Відтак, учитель може доручати 
дiтям 2-х класiв самостійно добирати цiкавий 
матеріал до теми, що буде вивчатися, пропо-
нує вибудувати сюжетню лінію еко-коміксу 
та виступати з короткими повiдомленнями 
у класi. При створенні екологічних коміксів 
варто дотримуватись таких умов: зміст еко-
логічного коміксу має бути цілісним, емоцiйно 
насиченим, особистісно значущим; до процесу 
створення екологічних коміксів варто залучати 
самих дітей та застосувати їх на уроках рiдної 
мови, читання, образотворчого мистецтва,  
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музики тощо; інформація, яку учні отримують, 
працюючи з екологічними коміксами, має від-
повідати принципам доступності, цілісності, 
логічності; екологічні комікси варто підпоряд-
ковувати темі та меті уроку та використову-
вати на різних етапах уроку з різною метою: 
для засвоєння нового змісту, для iлюстрацiї 
та конкретизацiї основного програмово-
го матерiалу; актуалiзацiї знань учнів та їх 
чуттєвого досвiду; формування пізнавального 
iнтересу учнiв до нової теми; перевiрки знань, 
умінь та навичок; закрiплення та поглиблення 
вивченого матерiалу; розвитку самостiйностi 
учнiв; пiдвищення рівня їх активностi; уза-
гальнення та систематизації тощо. 

Використання технології екологічних ко-
міксів дозволяє формувати почуттєву сферу 
дитини, її мотиваційно-ціннісні установки на 
взаємодію з природою. Такий підхід виклю-
чає формалізм у знаннях дітей, адже усе те, 
що сприйнято на рівні почуттів, має особли-
ву вагу. Поверхове споглядання змінюється на 
активне бажання пізнавати і діяти, а природ-
на допитливість молодших школярів, їх осо-
бливості уяви і пам’яті, здатність до фанта-
зування дають гарні результати. Робота над 
екологічними коміксами дозволяє учням по-
трапити у реальну ситуацію, оцінити її, реа-
лізувати екологічно доцільну дію, попереди-
ти небажанi наслідки тощо. В основi такого 
складного механiзму, як показують результа-
ти нашого дослiдження, лежать знання дiєво-
практичного характеру. Це такi знання, що 
засвоєнi учнями й можуть застосовуватись на 
практицi (пiд час розв’язання пiзнавальних за-
вдань, виконання дослiдiв, практичних робiт, 
суспiльно корисної працi), тобто у нових на-
вчальних ситуацiях. Ситематичне виконання 
завдань екологічних коміксів дозволяє попере-
дити формалізм у знаннях молодших школя-
рів. Так, здебільшого, учні не здатні впоратись 
з елементарними завданнями типу: визначити 
лівий і правий беріг річки, побудувати ланцюг 
живлення, пояснити взаємозалежності тощо, 
слабо орієнтуються у завданнях на визна-

чення екологічно доцільних дій у природі, не 
можуть зорієнтуватися у правильному виборі 
способу поведінки і т.п. Такі знання не мають 
цінності, не використовуються дітьми у ситу-
аціях відмінних від навчальних. Відтак, саме 
екологічно-спрямоване знання дозволяє орга-
нізувати цікавий і корисний пізнавальний про-
цес. Форми i методи, якi добирає вчитель з ме-
тою забезпечення самостiйної активностi учнiв 
у процесi такої дiяльностi, мають гарантува-
ти позитивну мотивацiю взаємодiї молодших 
школярiв з природою i надавати дiєвий арсе-
нал психолого-педагогiчних стимулiв, якi спря-
мовуватимуть активнiсть учнiв у необхiдному 
напрямi. Учитель має добитися того, щоб за-
своєне знання було активним. Локальні дії до-
зволяють формувати у молодших школярів 
стереотип глобального мислення, здатність по-
мічати дрібні проблеми, аналізувати ситуацію, 
складати план подальших дій, реалізовувати 
програму екологічно-доцільних дій та вчинків, 
робити висновки та пропонувати подальшу 
програму з метою уникнення подібної ситуації. 

Висновки і пропозиції. Сучасні учні пере-
бувають у вкрай складному інформатизовано-
му суспільстві. Гігантська лавина інформації 
та прискорені процеси модернізації сучасних 
технічних засобів вимагають не тільки сфор-
мованості навичок сприймати та аналізувати 
інформацію, а й відповідати на виклики. Від-
так, організація навчально-виховного проце-
су у школі має базуватися на поєднанні ді-
яльнісного, особистісно орієнтованого підходів 
та основних підходів педагогіки емпауерменту. 

Екологічні проблеми належать до тих, ігно-
рувати які було б великою помилкою. Помил-
кою, яку ніхто не може собі дозволити. Заради 
майбутнього кожного із нас ми маємо не лише 
заохочувати один одного приймати правильні 
рішення, а й виховувати усвідомлене сприй-
няття цієї проблеми дорослими завтрашнього 
дня. Тому варто вітати творчі освітні ініціати-
ви, що спонукатимуть дітей і молодь робити 
зважений вибір у формуванні власного спосо-
бу життя.
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ПЕДАГОГИКА ЭМПАУЭРМЕНТА  
В ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМИКСОВ

Аннотация
В статье акцентировано внимание на необходимости обновления методического инструментария фор-
мировании основ экологической культуры подрастающего поколения. Педагогику эмпауэрмента опре-
делено как теоретическую концепцию экологического образования и воспитания. Актуализировано 
роль педагогического эмпауэрмента в технологии создания экологических комиксов. На основе теоре-
тических выкладок и эмпирического исследования доказана необходимость обеспечения условий для 
эффективного использования экологических комиксов. Технологию экологических комиксов рассмо-
трено как такую, что позволяет формировать чувственную сферу ребенка, его мотивационно-ценност-
ные установки на взаимодействие с природой.
Ключевые слова: педагогика эмпауэрмента, экологическая культура, экологическое воспитание, млад-
шие школьники, экологические комиксы.
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PEDAGOGY OF THE EMPAURMENT  
IN THE TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL COMICS

Summary
The article focuses attention on the need to update methodological tools in the formation of the foun-
dations of ecological culture of the younger generation. The pedagogy of empowerment is defined as 
the theoretical concept of ecological education and upbringing. The role of pedagogical empowerment in 
the technology of creating ecological comics has been updated. On the basis of theoretical calculations 
and empirical research, the necessity of providing conditions for the effective use of ecological comics is 
proved. The technology of ecological comics is considered as such that it allows to form the sensual sphere 
of the child, its motivational and value orientations for interaction with nature.
Keywords: empowerment pedagogy, ecological culture, ecological education, junior schoolchildren, ecolog-
ical comics.


