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програми використання ядерної енергії. Сьогодні атомна енергетика є базовою складовою в 

енергозабезпеченні країни, виробляючи понад 50% вітчизняної електроенергії. 
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З проголошенням незалежності України у серпні 1991 р. починається новий етап 

суспільно-політичного життя, для якого характерні відсутність контролю держави над 

політичними партіями та громадськими рухами. Правовий статус громадських організацій з 

1992 р. став визначатись Законом України «Про об’єднання громадян». В цих умовах 

відбувається стрімке поширення впливу громадських товариств на суспільні настрої. 

Специфікою екологічних питань є їх нейтральний характер у системі суспільних 

проблем. Вирішення проблем охорони та збереження довкілля сприймалося населенням і 

владою, як щось позитивне і нейтральне. Проте, екологічні проблеми, не маючи, на перший 

погляд, політичного підтексту, опинилися в тісному взаємозв'язку з суспільно-політичною 

ситуацією і стали дієвими засобами впливу на владу з боку опозиції. 

Основними екологічними товариствами, що виникли у часи незалежної сталиУкраїни 

стали Екозагін, Центр екологічних ініціатив «Екодія», ЕкоКлуб Зелена Хвиля Українська 

природоохоронна група, «Зробимо Україну чистою!», Національний екологічний центр 

України, Всеукраїнська екологічна ліга, «Екоклуб» тощо [2, с.153].  

Діяльність громадської екологічної організації «Екозагін» поширюється на всю 

територію України. Метою товариства, яке очолює Погребиський М.П., є сприяння охороні, 

збереженню та захисті навколишнього середовища України, охорона історико-культурної 

спадщини; активна участь у сприянні розвитку громадянського суспільства та наближення 

життя громадян до загальновизнаних стандартів ліберальної країни. 

Центр екологічних ініціатив «Екодія» займається питаннями підвищення 

енергоефективності та переходу на 100% відновлюваної енергетики до 2050 року; 

інформування населення щодо питань зміни клімату та адвокації прогресивної кліматичної 

політики України; розвитку інфраструктури громадського транспорту з метою зменшення 

шкідливих викидів від авто; екологічної безпеки агровиробництва через впровадження 

сучасних стандартів, норм та технологій тощо [1]. 

Робота екологічної організації студентів та випускників Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) ЕкоКлуб Зелена Хвиля спрямована на сприяння 

збереженню навколишнього природного середовища шляхом освітньої діяльності та 

практичних заходів. 

mailto:koroschenko@gmail.com


23 
 

У 2013 році була зареєстрована громадська організація з назвою «Зробимо Україну 

чистою». Під керівництвом Володимир Гаркуша, організація реалізовує різні проекти на 

екологічну тематику, мета яких – прищепити любов людей до довкілля. Об’єднання 

влаштовує масове прибирання, просуває сімейне та корпоративне волонтерство, пропагує 

роздільний збір та переробку сміття 

Ukrainian Nature Conservation Group (UNCG), або Українська природоохоронна група 

була започаткована восени 2014 року. Організація, спрямована на поєднання зусиль 

експертів та науковців з метою охорони біологічного різноманіття та розвитку природно-

заповідного фонду. 

Громадські організації стали сполучною ланкою між органами влади, галузевими 

спеціалістами та суспільством. За участю «зелених» проводяться акції, спрямовані на 

інформування населення щодо поточної екологічної ситуації в країні, збереження та захист 

навколишнього середовища. 
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Проблема формування функціональної мовної особистості студента у процесі 

здобування університетської освіти завжди є нагальною і актуальною в умовах сучасності. 

Мовна особистість аналізується з цього погляду як сукупність пізнавальних, емоційних та 

мотиваційних особливостей, що забезпечують мовну компетенцію суб’єкта у якості носія 

конкретного національно-культурного простору [1]..   

Бажано виділити праці таких науковців, як Бацевич Ф., Караулов Ю. , Мацько Л., 

Христя О., у яких міститься аналіз  чинників мовної особистості, до складу яких входить і 

навчання у ВНЗ.  

Всебічно розвинена мовна особистість повинна володіти експресивно-виражальними 

засобами української мови, вміти орієнтуватися у потоці різноманітної інформації і за 

потреби висловлювати власну позицію щодо навколишньої діяльності.  

Проблемі розвитку мовної особистості присвячено праці Ю. Караулова, у яких 

визначено рівні мовної особистості (через інтелектуальні сили) [3]. До поняття «мовної 

особистості» через вивчення мови художньої літератури підходить І. Франко, який зазначав, 

що найцінніше у людині є його індивідуальність, до складових якої належить і мова [5]. 

В. О. Сухомлинський наголошував, що на уроках мови формується такий емоційний стан, 

що вказує на  людину як на особистість, зокрема спрямовує розвиток її інтелекту [4].  

 Показником мовного розвитку особистості є комунікативність, тобто здатність 

спілкуватися, що характеризується використанням засобів мови, вмінням сприймати та 

відтворювати зміст чужого висловлювання і формулювати власне. Комунікативну 

компетенцію визначають як «сукупність знань про спілкування в різноманітних умовах і з 
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