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Анотація. У статті розкриваються особливості етико-естетичного підходу в сприйнятті природи, визначається 
роль естетичних мотивів в екологічному вихованні, принципи та напрямки охорони природи. 
Важливим принципом охорони природи є поєднання естетичного мотиву – бажання зберегти красу природи. 
Естетичний аргумент не завжди може забезпечити охорону природи. Більш універсальною є етична мотивація. 
Згідно до неї природа має внутрішню цінність, право на життя та існування, захисту.  
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Аннотация. Барлит О.А. Этико-эстетический подход в восприятии природы: историко-педагогический 
аспект. В статье раскрываются особенности этико-эстетического подхода в восприятии природы, определяется 
роль эстетических мотивов экологического воспитания, принципы и направления охраны природы. Важным 
принципом охраны природы является объединение эстетического мотива - желание сохранить красоту 
природы. Эстетический аргумент не всегда может обеспечить охрану природы. Более универсальной является 
этическая мотивация. Согласно нее природа имеет внутреннюю ценность, право на жизнь и существование, 
защиту.  
Ключевые слова: аксиология, гармония, этническая педагогика, этико-эстетический подход, мотивация. 
Annotation. Barlit O.O. Ethical-aesthetic approach in the nature perception: historical-pedagogical aspect. In the 
article there have been revealed the peculiarities of ethical-aesthetic approach in the nature perception, there has been 
determined the role of motives in ecological education, principles and trends in the nature protection. The important 
principle of nature protection is affiliation of aesthetic motive - desire to save beauty of the nature. The aesthetic 
argument not always can provide nature protection. More the universal is ethical motivation. It agrees it the nature has 
intrinsic worth, the right on life and existence, protection.  
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Вступ. 

Культурно-історичний прогрес і його етапи щодо відношення людини до природи досліджують сьогодні 
мислителі у різних площинах: відповідно до концепції ноосфери (П. Тейяр де Шарден, В. Вернадський, 
М. Холодний, М. Моїсеєв та ін.), у межах антропологічного підходу (І. Аносов, Б. Бім-Бад, С. Кривих, 
В. Крисаченко, В. Макареня, В. Табачковський, Т. Троїцька та ін.), аксіологічного підходу (Е. Агацці, 
В. Віндельбанд, Г. Ріккерт, В. Гребеньков, В. Нечитайло та ін.), однак, майже всі дослідники кореляції відносин 
людини із природою вважають, що формування нової ціннісної позиції щодо природи суттєво поєднується з 
усіма концепціями соціалізації завдяки специфічності  цієї проблеми: формування екологічного світогляду 
кожної людини як вимога цивілізаційного поступу належить саме до сфери ідеології і визнання генетичного 
пріоритету природи – концепт природознавства, космізму з найбільш потужним потенціалом в процесі 
соціалізації особистості. 

У формуванні нової аксіології природи не можна не помітити пошуків педагогічних моделей, адекватних 
часу, які надають перевагу можливостям етнічного виховання завдяки його зв`язку з життям, тому 
фундаментальна цінність етнічної педагогіки і культури підкреслюється можливостями етнокультурної 
варіативності, яку можна подати у двох аспектах: 1) у процесі формування особистості слід враховувати 
специфічні риси людини, тобто національний характер (менталітет), бо "етнічний характер і є тим ґрунтом", на 
якому будується аксіологічний вимір речей, явищ, подій; 2) перцепція етнокультурного компонента надає 
можливість формувати в процесі соціалізації загальнолюдські цінності як найбільш повне вираження 
національного [6, с. 219]. 

Безсумнівно, нові педагогічні пропозиції щодо формування ціннісного ставлення до природи є 
намаганням подолати суперечність у системі "Людина-природа" (Е. Гірусов, Д. Гришин, Нікітін, С. Семенов, 
В. Сухомлинський та ін.). Проте, на нашу думку, природний поступ життя людини залучається до розвивальних 
чинників лише як контекст, як освітнє середовище, або як певні умови життя, які треба екологізувати, а також 
інформатизувати, естетизувати, демократизувати тощо. 

Але слід акцентувати, що природний компонент освітнього середовища є максимально наближеним до 
психофізіологічних особливостей розвитку дитини, а необхідність зміцнювати її розумові сили серед природи – 
це вимога дитячого організму, як вважав В. Сухомлинський, до того ж такий спосіб сприйняття дійсності є 
важливим чинником формування динамічного, цілісного світогляду, необхідного для творчого розвитку 
особистості. Тому освітня діяльність потребує перегляду підходів, пошуку орієнтирів. 

Психолого-педагогічний аспект визначається в різновекторних дослідженнях: американських психологів 
(R. Kellert Stephen та ін.), російських вчених (В. Розанов [5], В. Борейко [1] та ін.). 

Робота виконана за планом НДР Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Формулювання цілей роботи.  

Метою нашого дослідження є визначення особливостей впливу краси природи на особистість, ролі 
етико-естетичного підходу у формуванні вмінь сприймати природу та у формуванні знань, естетичних мотивів 
в екологічному вихованні молоді, мотиваційних складових охорони природи.  



Результати досліджень. 
Безперечно, краса природи викликає у людини комплекс позитивних почуттів: спокій, тепло, щастя. 

Американські психологи вважають, що це пов`язано з почуттям психологічного комфорту як результат 
тривалої еволюції людини [8]. До того ж краса природи – це своєрідний символ для людини, для нації. Як 
приклад – використання природних символів в гербах, прапорах. Український менталітет передбачає повагу, 
пошану, милування, навіть обожнення трав, квітів, дерев. Звичайно, краса природи привертає увагу, досвід 
краси створює моральні відносини. Щодо визначення поняття "краса природи" існує декілька підходів: від 
роздумів про симетрію та асиметрію до систематизації її видів (В. Розанов [5], Е. Геккель [3] та ін.). 

Сучасні дослідники висловлюють досить суперечливі погляди щодо впливу природи на людину. Деякі 
автори вважають, що естетичні переваги людини залежать від біологічних законів, культурних правил, 
персональних поглядів. Щодо дії біологічних законів, культурних правил і персональних поглядів, то вони 
спрямовані на виживання індивіда. Історія свідчить, що естетичні переваги повинні надаватись ландшафтам, які 
дозволяли первісній людині вижити. Це були відкриті території з наявністю прісної води. В зв`язку з цим у 
сучасної людини, як показують дослідження, подібні природоохоронні регіони викликають спонтанну 
позитивну естетичну реакцію, на відміну від пустель чи густих лісів. Так, на думку американського вченого 
С. Келлерта, розвиток естетичного сприйняття природи пов`язаний з галузями потенціальних еволюційних 
переваг: перспектива гармонії, сприйняття порядку, відчуття самозабезпечення і безпеки; почуття загадковості і 
відкриття; фізичне і ментальне зцілення [8]. 

Нам імпонує позиція вченого В. Борейка щодо оцінки краси природи, який пише: "Якщо почуття 
приємного від чудової квітки доступне багатьом, вимагає певної культурної бази, а краса дикої природи видима 
не всім, не кожен може пізнати її самоцінність. Але вона об`єктивна та існує в природі так самостійно, як запах 
чи звук" [1, с. 25]. 

Дослідник В. Борейко досить оригінально подає деякі помилкові погляди що мають місце щодо оцінки 
природи (краса природи існує виключно для задоволення людини; краса, створена людиною, може бути вище 
краси дикої природи; дика природа все одно буде підкорена людиною, і не слід жаліти її красу; краса існує не в 
природі, а в свідомості людини; для того, щоб захищати природну красу, її треба бачити; критеріїв краси 
природи не існує; краса природи – це питання персональних переваг, що не має користі для людини [1, с. 39]. 

Ми погоджуємося із переконливою думкою дослідників, що постійне сприйняття в дитячому віці краси 
природи є першопричиною духовності. Більшість людей стають емоційно близькими до ландшафту, де 
пройшло їх дитинство. Навіть любов до природи має три складові: естетичну, інтелектуальну, етичну. 
Естетичне переживання включає як об`єктивний аспект, що визначається естетичними характеристиками 
об`єкта, так і суб̀ єктивний аспект, що пов`язаний з особливостями, розумовими здібностями, інтересами 
спостерігача. Отже, суб̀ єктивний аспект можна розвивати, навчаючи людину бачити красу природи [1; 3; 6]. 

Цілком закономірним є переконання К. Ушинського: "Називайте мене варваром в педагогіці, але я виніс 
із вражень мого життя глибоке переконання, що чудовий ландшафт має такий же великий виховний вплив на 
розвиток молодої душі, з яким важко конкурувати впливу педагога" [7, с. 287]. 

Таким чином, роль естетичних мотивів в екологічному вихованні надто велика, але це в неповній мірі не 
враховується педагогами. Психологи стверджують, що з одного боку, школярі сензитивні до естетичних видів 
діяльності, а з іншого – вони не вміють емоційно-естетично взаємодіяти з природою. До того ж і екоосвіта, на 
нашу думку, пронизана духом прагматизму – майже у всіх підручниках з охорони природи подані до вивчення 
природні ресурси, а не природа. Отже, естетична складова стає "неприродною". Звичайно, в навчанні школярів 
сприйняття природи слід вміло поєднувати естетичну і раціоналістичну складову. Виховання культури почуття 
природи необхідно проводити комплексними методами. Наші дослідження показали, що у дітей 7-10 років 
особливо виражений інтерес до природи, який згодом в 14-15 років при відсутності педагогічного керівництва 
зникає. У національному масштабі повинна бути розроблена державна програма щодо відвідання національних 
парків школярами, яка б передбачала за час навчання в школі знайомство з рідною природою. 

Глибоке дослідження своєрідності сприйняття природи підводить до висновку, що природа впливає на 
національний характер. Кожен народ створює ландшафт, що відповідає його культурним традиціям. "Форма 
ландшафту завжди відображає характер людей. Це може бути м`яка стриманість душі і духа, а може бути 
гримаса бездуховності чи людської і духовної зіпсованості … В будь-якому випадку ландшафт – чітке 
вираження того, що раса почуває, думає, робить, створює … Ось чому германські ландшафти відрізняються від 
польських і російських настільки ж, наскільки відрізняються люди" [2, с. 82]. 

На нашу думку, якщо людина вважає, що краса природи перш за все є засобом для задоволення потреб 
людини: отримання задоволення, відпочинку, рекреації, емоційного піднесення, духовного очищення тощо, то 
вона проголошує тезу про утилітарну корисність природи для людини. І такий підхід не завжди вірний, бо 
вносить у взаємодію "Природа-людина" елементи прагматичні, заважає поглиблено оцінити внутрішні 
природні цінності, зрозуміти, що естетика природи – не економічний ресурс, її треба сприймати в романтичній 
площині. Естетична цінність природи повинна бути збережена не тільки як корисна для людини, а тому, що 
вона – цінність. 

Педагоги-практики відмічають наявність у школярів початкових класів естетичних почуттів, пов`язаних 
з природою і, на жаль, наводять багато прикладів, коли ці дитячі почуття зворушуються. Щодо естетичної 
мотивації, то відомий педагог П. Каптерєв вказував, що "естетичне почуття саме по собі не має ніяких 
моральних елементів, воно складає окрему від моральності галузь, незалежно від неї, може з нею 



узгоджуватись, а може мати протиріччя … Естетичне почуття, за самою своєю природою, за своєю сутністю – 
егоїстичне почуття …" [4, с. 113]. Все це означає, що педагоги повинні повністю усвідомлювати наслідки 
пробудження у дітей естетичного почуття. Естетичне почуття тоді є природоохоронним, коли воно сприяє 
охороні природи  заради неї самої, а не для використання для власних цілей. Головне в естетичному вихованні 
– не виокремлювати його від розумового і морального. Слід визначити етичні обмеження в оцінці і 
використанні краси природи. Індивідуальні естетичні погляди повинні бути в контексті життєвих етичних 
роздумів, а етичні мотиви повинні впливати на естетичні оцінки. 

Висновки. 

Таким чином, важливим принципом охорони природи є поєднання естетичного мотиву – бажання 
зберегти красу природи – з утилітарною метою збереження природи як внутрішньої цінності. Анкетування 
школярів показує, що естетична мотивація серед десяти запропонованих посідає 3-4 місця. Але ж естетичний 
аргумент не завжди може забезпечити охорону природи. Більш універсальною є етична мотивація, згідно з 
якою природа має внутрішню цінність, право на життя та існування, а, отже, захисту, на нашу думку, за 
багатьма напрямками (розробка методик еколого-естетичного виховання; розробка критеріїв і методик оцінки 
естетичної цінності ландшафту; проведення естетичної оцінки ландшафту певного району, області, регіону; 
створення естетичного каркасу заповідних територій; удосконалення законодавства, що захищає зорову, 
звукову, "тактильну" красу природи, розвиток морального права природи на захист краси; розробка методик 
оцінки естетичної цінності природи; дослідження закономірностей процесу формування почуття вітчизни у 
школярів, впливу естетичного образу ландшафту на розвиток почуттів; естетичний підхід як першооснова 
сприйняття природи; дослідження протиріч між природоохоронниками і гуманітаріями; розробка методик 
навчання школярів спостереженню за природою. 

Вище зазначені питання можна віднести до перспектив подальших науково-педагогічних розробок. 
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