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АНОТАЦІЯ

Екологічна культура перед усіма і перед кожним окремо ставить моральну

вимогу: дій так, щоб тай величний і розмаїтий устрій природи, який ми бачимо

щодня і носіями якого ми є, був для нас безумовною метою.

Ніякі досягнення науки і  техніки не можна назвати високоморальними,

якщо вони завдають шкоди мільйонам людей і всій біосфері. Тому нам конче

необхідна екологічна культура та мораль, яка повинна визначити і об’єднувати в

одне ціле освіту, творчість, науку і практику.

Якщо  ми  не  змінимося  духовно,  не  станемо  на  шлях  проповідування

філософії взаємозв’язку в природі всього живого і неживого, не відмовимося від

ідеї  споживацького  ставлення  до  природи,  не  припинено  чинити  над  нею

розправу,  то  ні  про  яку  гармонію,  співіснування  і  співрозвиток  людини  і

природи  мова  не  йтиме.  Екологічна  культура  є  однією  з  головних  засад

безпечного майбутнього нашої унікальної планети, однією з основ розбудови і

національного прогресу України.

Екологічна культура – це такий напрям людській діяльності та мислення,

від якого істотним чином залежить нормальне існування сучасної цивілізації, її

сталий розвиток у майбутньому.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  екологічна  культура,  методологічні  проблеми,

екологічна  освіта,  виховання  особистості,  майбутні  психологи,  інтерактивне

навчання, інтерактивні технології, студенти психологи.
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