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Екологічне виховання – формування у людини свідомого сприйняття
навколишнього природного середовища, переконаності в необхідності
дбайливого ставлення до природи, розумного використання її багатств,
природних ресурсів. Екологічна освіта, як цілісне культурологічне явище, що
включає процеси навчання, виховання, розвитку особистості, повинна
спрямовуватися на формування екологічної культури, як складової системи
національного і громадського виховання всіх верств населення України,
екологізацію навчальних дисциплін та програм підготовки, а також на
професійну екологічну підготовку через базову екологічну освіту.
XXI століття - «Століття навколишнього середовища». Оскільки люди є
головними споживачами природних ресурсів Землі, а на даний момент видно
наскільки швидко вичерпуються ресурси. І тільки зараз з'явився бум так званої
«екологічності». Відсутність необхідних знань, думки про те, що нове дерево
виросте, повітря очиститься, водні мікроорганізми очистять річки, озера, моря і
т.д. - головні причини екологічної кризи. Екологічне виховання – головний
елемент гармонійного розвитку країни. Головною проблемою переважної
більшості людей, що народилися в країнах колишнього СРСР – вузьке
мислення щодо екологічного виховання. На даний момент проблеми екології
турбують багатьох жителів України, адже всі усвідомлюють, що проблеми
нестачі води, зміна клімату, вирубка лісів й інші проблеми дуже важливі.
Метою суспільного розвитку має бути збереження навколишнього середовища.
А для цього необхідно формувати високий рівень екологічної грамотності
населення, а в першу чергу підростаючого покоління. Для того, щоб населення
було тямучим в екологічних питаннях треба висвітлювати проблеми по
телебаченню, радіо, журналам, газетам, учбовим закладам.
В останні кілька років створено достатню кількість організацій, які
намагаються вирішити проблеми, пов’язані з екологією. Ці організації несуть
свої посилі в суспільство в основному завдяки соціальним мережам. А оскільки
в соціальних мережах основна кількість користувачів - молодь, то інформація
про масові акції рано чи пізно потрапляє на очі.
Найвідоміші природоохоронні організації України, створені молоддю:
1) «КліматІнфо» – це спільнота молодих людей, які намагаються запобігти
змінам клімату. Вони ініціюють практичні та інформаційні еко-проекти по всій
Україні, до яких може приєднатися будь-який бажаючий [1].
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2) Екологічний клуб «Зелена Хвиля» хвилюють три теми: зміна клімату,
збереження
біорізноманіття
та
екологічні
аспекти
корпоративної
відповідальності бізнесу. Це волонтерська організація, тут завжди раді новим
людям, охочим долучитися до природоохоронної діяльності [2].
3) «Зробимо Україну чистою!» займаються наведенням чистоти. Також
працюють над тим, щоб законодавчо стимулювати міліціонерів штрафувати за
засмічення; шукають компанії, які безпечним для навколишнього середовища
чином утилізують батарейки; впроваджують у себе вдома роздільний збір
відходів і привчають до цього друзів. Активісти проекту не займаються
перекладанням сміття «з місця на місце»: всі зібрані відходи вони сортують і
відправляють на переробку [3].
4) Спілка вільних журналістів «Природа над усе» об'єднуєлюдей, якы
цынять природу. За час існування союзу його активісти взяли участь у
міжнародній кампанії «Стоп жорстокість!», спрямованої проти знищення
бездомних тварин в Україні, і кампанії проти варварської експлуатації
комерційними дельфінаріями трьох видів дельфінів; видали книгу «Територія
Духу» А. Комарової та О. Андроса – художнє введення в світ природоохорони
для людей, охочих долучитися до цієї діяльності. Вони постійно ведуть роботу
по влаштуванню безпритульних тварин і інформують громадськість про
випадки порушення прав тварин [4].
5) Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» виникла
у зв'язку зі стурбованим впливом наслідків Чорнобильської катастрофи на
здоров'я людей. В неї входять 17 самостійних об'єднань у різних регіонах
України. Діє організація в таких напрямках: екологізація та екологічна
демократія, хімічна безпека безпечна питна вода і доступна санітарія - саме
«МАМА-86» на сьогоднішній день є провідною організацією з розповсюдження
екосанітарних технологій в Україні [5] .
6) Мережа енергетичних інновацій Greencubator - просування енергетичної
культури в маси за допомогою просвітницьких . EnergyCamp - табірконференція на відкритому повітрі, де все обладнання харчується виключно від
відновлюваних джерел енергії [6].
7) Екологія Право Людина (ЕПЛ) – організація, яка спрямована на охорону
флори та фауни, припинення неконтрольованих викидів та скидів небезпечних
речовин та усунення інших негативних факторів впливу [7].
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