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ПОД-СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения
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кладання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету                                  
імені Григорія Сковороди (Україна)

ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ: 
ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ДІАГНОСТИКА

Постановка проблеми. Складна екологічна ситуація в світі спонукає 
цивілізоване людство до пошуку нових форм, методів та технологій екологічної 
освіти молоді з метою запобігання споживацького ставлення до природних ресурсів. 
У «Концепції екологічної освіти в Україні», затвердженої рішенням колегії МОН 
України у 2002 році, наголошується, що екологічна освіта, як цілісне культурологічне 
явище, повинна спрямовуватися на формування екологічної культури як складової 
системи національного і громадянського виховання всіх верств населення. У даному 
документі значне місце відведено громадянській компоненті становлення системи 
екологічної освіти в державі. У Національній стратегії розвитку освіти України на 
2012 – 2021 роки вказується, що зміст і організація сучасної освіти недостатньо 
орієнтовані на формування у молоді життєво важливих компетентностей, активної 
їх соціалізації. В умовах модернізації освіти і загрози екологічної кризи особливо 
актуальним є набуття молоддю екологічної компетентності, яка є складовою життєвої 
компетентності. 

Таким чином, проблема формування екологічної компетентності є 
актуальною та потребує подальшого її висвітлення у сучасній психолого-педагогічній 
літературі. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Аналіз наукових джерел засвідчує, 
що більшість досліджень присвячено проблемі формування екологічної культури                   
(  Л. Білик, Т. Вайда, Н. Грейда, М. Дробноход, Н. Єфіменко, О. Лазебна, Л. Лук’янова,          
О. Пономарьова, С. Шмалєй та ін.). 

Теоретичні засади екологічної компетентності розглядаються в 
дослідженнях С. Бондар, Г. Бордовського, С. Головіна, К. Корсак, А. Маркової,                                                           
Дж. Равена, В. Стрельнікова, Л. Хоружої, А. Хуторського, І. Ящук та ін. Основні 
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підходи до формування екологічної компетентності, з'ясування її сутності та 
структури визначено у працях О. Гуренкової, О. Колонькової, В. Маршицької,                                               
О. Пруцакової, Н. Пустовіт, Л. Руденко, Л. Титаренко, С. Шмалєй та ін.

Метою написання статті є визначення сутності та структури екологічної 
компетентності та з'ясування ступеня сформованості окремих її компонентів у 
майбутніх учителів біології.

Виклад основного матеріалу. Особливу роль у формуванні екологічної 
компетентності відіграють педагогічні університети, оскільки в них створюються 
необхідні умови для формування стійкої екологічної позиції, усвідомлення власної 
причетності до екологічних проблем, врахування у професійній, суспільній і побутовій 
сферах наслідків впливу на довкілля. Учитель-практик має великі можливості щодо 
формування аналогічних компетентностей у своїх вихованців.

Визначення рівнів компетентності випускників вищих педагогічних 
навчальних закладів передбачає з'ясування сутності та структури цього феномену, 
розробку комплексної діагностики. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав підстави стверджувати 
про абвівалентність визначення поняття екологічної компетентності як складової 
професійної компетентності майбутніх фахівців. Так, у дослідженні Л. Титаренко 
процес формування екологічної компетентності особистості розглядається через 
призму цінностей і мотивів поведінки особистості, які детерміновані зовнішніми 
виховними впливами та діяльністю людини. Водночас сам процес детермінації, як 
зазначає автор, варто розуміти як шлях переломлення зовнішніх виховних впливів 
у внутрішні процеси особистості – її спрямованість, інтереси, потреби, мотиви та 
ін. У цьому розумінні основою формування екологічної компетентності виступає 
індивідуальний досвід особистості спілкування з природою [7, с. 39]. Екологічна 
компетентність, на думку В. Маршицької, – це здатність особистості до ситуативної 
діяльності в побуті та природному середовищі, коли набуті екологічні знання, 
навички, досвід і цінності актуалізуються в умінні приймати рішення і виконувати 
адекватні дії, усвідомлюючи їх наслідки для довкілля [4, с. 21]. Під екологічною 
компетентністю школярів О. Пруцакова розуміє „...вияв екологічної культури у 
полі відповідальності особистості” [5, с. 133]. Л. Руденко екологічну компетентність 
пов'язує не лише з підготовленістю і здатністю людини до практичного вирішення 
екологічних завдань, але й наявністю у неї ряду особистісних якостей у поєднанні 
з необхідним запасом знань і умінь ефективно діяти у проблемних ситуаціях [6,                    
с. 25]. Л. Юмашева, І. Перфілова, Т. Соколова, продовжуючи думку попереднього 
автора, стверджують, що формування екологічної компетентності студентів ВНЗ 
є неперервним процесом їх постійного включення у екологічну діяльність шляхом 
отримання досвіду участі у практичних справах збереження та покращення стану 
навколишнього середовища, розвитку екологічно значимих особистісних якостей, 
таких як гуманність, емпатійність, бережливість на основі використання технології 
активного навчання [8, с. 161].

Під екологічною компетентністю О. Колонькова розуміє систему знань, 
умінь та навичок у сфері екологічної діяльності, що відповідають внутрішній позиції 
та забезпечують кваліфіковане розв’язання екологічно небезпечних ситуацій [3, 
с. 58]. О. Гуренкова вважає, що екологічна компетентність майбутніх фахівців 
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ґрунтується на системі знань про навколишнє середовище (соціальне і природне 
у їх взаємозв’язку і взаємозалежності), практичному досвіді використання знань 
для розв’язання екологічних проблем на локальному й регіональному рівнях; 
усвідомленій потребі спілкування з природою та бажанні брати особисту участь у її 
відновленні й збереженні [1, с. 73]. С. Жданова вважає, що екологічну компетентність 
можна визначити як інтегровану професійну якість суб’єкта еколого-педагогічної 
діяльності, яка проявляється у наступних компетенціях: інформаційно-екологічній, 
предметно-методичній і ціннісно-мотиваційній [2]. 

Таким чином, формування екологічної компетентності науковці пов’язують 
із набуттям майбутніми фахівцями: 

‒	 системи знань, умінь та навичок у сфері екологічної діяльності;
‒	 індивідуального практичного досвіду особистості у спілкуванні 

з природою із урахуванням її цінностей, мотивів і потреб, бажанні брати особисту 
участь у її відновленні та збереженні;

‒	 здатності особистості до ситуативної екологічно доцільної 
діяльності в побуті та природному середовищі; 

‒	 екологічної культури;
‒	 певних особистісних якостей (відповідальності, активності, 

ініціативності тощо).
Отже, екологічну компетентність можна визначити як інтегративну якість 

особистості, у структурі якої виокремлюються ціннісно-мотиваційний, когнітивно-
діяльнісний та особистісно-рефлексивний компоненти. 

При дослідженні ціннісно-мотиваційного компоненту екологічної 
компетентності визначався тип домінуючої установки майбутніх учителів щодо 
природи (вербальна асоціативна методика «ЕЗОП» С. Дерябо, В. Ясвіна), ставлення 
студентів до екологічних проблем (ситуативні проблемні тести). Дослідження 
відбувалося у 2012 році на базі Національного педагогічного університету імені                  
М. П. Драгоманова (м. Київ) та Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету імені Григорія Сковороди. Всього експериментальною роботою 
було охоплено 190 студентів першого-п'ятого курсів, які здобувають освітньо-
кваліфікаційні рівні бакалавр, спеціаліст і магістр за напрямом підготовки «Біологія». 

Методика «ЕЗОП» розшифровується авторами як «емоції», «знання», 
«охорона», «прагматизм» (робочі назви типів установок, які використовувалися під час 
створення даної методики). Методика складається з 12 пунктів. Кожен пункт містить 
головне слово і п'ять асоціативних слів. Останні відібрані як найбільш характерні, але 
не викликають прямої асоціації, що виникає у людей з чітко вираженим домінуванням 
відповідної установки (чотири слова відповідають чотирьом типам установки, п'яте 
– таке, що відволікає увагу). Отже, використання вербальної асоціативної методика 
«ЕЗОП» дало можливість у процесі нашої експериментальної роботи умовно 
виділити чотири типи установок особистості щодо природи: особистість сприймає 
природу як об'єкт краси («естетична установка»), як об'єкт вивчення, отримання 
знань («когнітивна установка»), як об'єкт охорони («етична установка») і як об'єкт 
користі («прагматична установка»). 

Методика проводилася в усній формі. Слова зачитувалися у високому 
темпі, щоб у респондентів не залишалося часу на логічне осмислення варіантів 
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відповіді. Відмічене піддослідними слово було для них асоціативним і таким, що 
характеризувало їх домінуючу установку. 

Кількість виборів того чи іншого асоціативного типу обчислювалися в 
процентному відношенні від максимально можливого, з наступним присвоєнням їм 
відповідних рангів: І, ІІ, ІІІ і ІV. Тип установки, що отримував найбільшу питому вагу 
(перший ранг), розглядався як провідний у цієї особистості.

При визначенні типів домінуючих установок встановлено, що у студентів 
першого курсу превалюючою є установка на природу як об'єкт охорони («етична»; 
частота вибору – 33,71%). Другий ранг займає установка на природу як об'єкт краси 
(«естетична»; частота вибору - 26,89%), третій – об'єкт користі («прагматична»; 
частота вибору – 21,97%). Когнітивна установка на природу (частота вибору – 17,42%) 
проявляється на найнижчому рівні.

У студентів другого курсу домінуючими установками на природу виявились: 
естетична (частота вибору – 29,64%) і когнітивна (частота вибору – 28,14%). Охоронна 
(частота вибору – 21,26%) і прагматична (частота вибору – 20,96%) установки 
проявляються приблизно в однаковій мірі.

У респондентів третього курсу превалюючими є установки на природу як 
об'єкт краси (частота вибору - 33,81%). Установки на природу як об'єкт охорони 
(частота вибору – 22,97%), об'єкт користі (частота вибору – 21,88%) і об'єкт вивчення 
(частота вибору – 21,34%) проявляються більш-менш однаково. 

У студентів четвертого і п’ятого курсів зафіксовано домінуючу установку 
на природу як об'єкт краси (частота вибору – 30,78% і 42,86 відповідно). Четверта 
частина студентів четвертого курсу виявили установки на природу як об'єкт вивчення 
і як об'єкт охорони (частота вибору – 25,91% і 26,43% відповідно). Прагматична 
установка на природу (частота вибору – 17,39%) у них проявляється на найнижчому 
рівні. У майбутніх спеціалістів другий ранг займає установка на природу як об'єкт 
охорони (частота вибору – 20,57%). Прагматична і когнітивна установки на природу 
проявляються у них практично однаково (18,85% і 17,71% відповідно). 

У більше третини магістрів домінуючою є естетична установка на природу 
(частота вибору – 32,89%). Когнітивна і охоронна установки у них проявляються 
в однаковій мірі (частота вибору – по 24,16% кожна). Прагматична установка на 
природу займає у магістрів найнижчий ранг (частота вибору – 18,79%).

Таким чином, у процесі дослідження установки студентів на природу виявлені 
певні закономірності. Домінуючою установкою на природу є естетична (перший ранг 
у студентів другого–п’ятого курсів, другий – у студентів першого курсу). Найвища 
частота вибору зафіксована у майбутніх спеціалістів, а саме – 42,86%. Приблизно 
у третини студентів інших курсів проявляється саме ця установка (табл. 1). Отже, 
майбутні вчителі біології сприймають природу як об’єкт краси, естетичної насолоди, 
що впливає на їх психо-емоційну сферу. Етична, або охоронна установка на природу 
займає другий ранг у студентів третього – п’ятого курсів. Найвищі показники її прояву 
мають майбутні бакалаври та магістри (26,43% і 24,16% відповідно). Це пояснюється 
достатньої питомою вагою екологічної складової у змісті професійної підготовки 
фахівців (10,00% і 12,77% відповідно), що сприяє формуванню природоохоронної 
компетентності. 
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Таблиця 1
Типи домінуючих установок на природу

Курс
Тип 
установки 

1-й 2-й 3-й 4-й Спеціалісти Магістри

Е (Естетична) 26,89 29,64 33,81 30,78 42,86 32,89

З (Когнітивна) 17,42 28,14 21,34 25,91 17,71 24,16

О (Етична, 
охоронна)

33,71 21,26 22,97 26,43 20,57 24,16

П 
(Прагматична)

21,97 20,96 21,88 17,39 18,85 18,79

Установки на природу як об'єкт вивчення і об'єкт користі (прагматична) 
проявляються приблизно в однаковій мірі і займають нижчі ранги. У студентів 
другого, четвертого курсів і майбутніх магістрів превалює когнітивна установка 
(частота вибору становить відповідно 28,14% і 20,96%, 25,91% і 17,39%, 24,16% і 
18,79%), у студентів першого, третього і п’ятого – прагматична (18,85% і 17,71%, 
21,88% і 21,34%, 21,97% і 17,42% відповідно).

У процесі визначення екологічної компетентності майбутніх учителів біології 
було виділено такі види ставлення студентів до довкілля:

‒	 дбайливе ставлення до природи (поведінкові реакції студентів 
характеризуються активною життєвою позицією щодо виявлення і раціонального 
вирішення різноманітних екологічних проблем, студенти добре розуміють 
наслідки антропогенного впливу на природні об’єкти і пропонують творчі підходи 
щодо їх вирішення; виявляють високий рівень екологічних знань, проявляють 
природобезпечний стиль діяльності у довкіллі, природу сприймають як об’єкт 
охорони);

‒	 епізодичний прояв дбайливого ставлення до природи (поведінкові 
реакції студентів щодо збереження довкілля носять ситуативний характер, можуть 
мати позитивний або негативний прояви, студенти в цілому розуміють наслідки 
антропогенного впливу на природні об’єкти, але часто займають пасивну позицію 
спостерігача і не докладають особливих зусиль щодо їх вирішення; вони виявляють 
поверхневі або фрагментарні екологічні знання, можуть проявляти нераціональний 
стиль діяльності у довкіллі, мають прагматичну і естетичну установки на природу);

‒	 байдуже ставлення до природи (поведінкові реакції студентів 
щодо збереження довкілля мають в переважній більшості негативні прояви і не 
спрямовані на збереження природи, проявляють споживацький і нераціональний 
стиль діяльності у довкіллі; цьому сприяють низький рівень екологічних знань і 
прагматична установка на природу).
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Таблиця 2
Ставлення студентів до екологічних проблем 

Курс
Вид ставлення

1-й 2-й 3-й 4-й Спеціалісти Магістри
Байдуже 

ставлення 27,27 40,00 28,30 8,00 5,88 13,33
Епізодичний 

прояв 
дбайливого 
ставлення

68,18 60,00 71,70 70,00 88,24 80,00

Дбайливе 
ставлення 4,55 - - 22,00 5,88 6,67

Найвищий показник дбайливого ставлення до природи зафіксовано у 
майбутніх бакалаврів (22,00%). Можна припустити, що це пов'язано з тим, що 
саме на четвертому курсі студенти завершують навчальний курс «Основи екології» 
і продовжують вивчати курс «Охорона природи». У студентів першого курсу, 
майбутніх спеціалістів і магістрів він коливається в невеликих межах (відповідно: 
4,55 - 5,88 - 6,67). Отже, зафіксовано деяке зростання цього показника від першого до 
останнього курсів. 

Байдуже ставлення до природи найчастіше виявляється у студентів першого 
– третього курсів (27,27%, 40,00%, 28,30% відповідно). Швидше за все це пов’язано із 
не сформованістю екологічної компетентності.

У студентів-біологів превалює епізодичний прояв дбайливого ставлення до 
природи, показники якого коливаються в межах від 60,00% (другий курс) до 88,24% 
(майбутні спеціалісти).

Аналіз результатів констатувального експерименту свідчить, що у власній 
діяльності студенти керуються зовнішніми мотивами, у переважній більшості 
виявляють естетичну установку на природу, дбайливе ставлення до природи 
проявляється епізодично, що свідчить про низький рівень розвитку ціннісно-
мотиваційно компонента екологічної компетентності. 

Висновки. Таким чином, актуальність розглянутої у статті проблеми 
обумовлена загостренням екологічної ситуації в Україні, необхідністю актуалізації 
процесів прийняття фахівцями-біологами природобезпечних рішень і 
відповідальності за наслідки діяльності в довкіллі. Аналіз психолого-педагогічних 
джерел довів необхідність детальнішого розкриття змісту поняття «екологічна 
компетентність» та особливостей структури останньої, способів та методів її 
діагностики. 

Екологічна компетентність є складовою професійної компетентності, рівень 
якої виявляється у способі буття людини, створюваного на засадах особистісного 
ставлення до навколишнього світу через професійну і побутову діяльність, коли 
здобуті екологічні знання, навички, досвід, цінності актуалізуються в умінні приймати 
рішення і виконувати адекватні дії, усвідомлюючи їхні наслідки для довкілля. 
Екологічну компетентність можна визначити як інтегративну якість особистості, у 
структурі якої виокремлюються ціннісно-мотиваційний, когнітивно-діяльнісний та 
особистісно-рефлексивний компоненти.

Отримані результати констатувального експерименту свідчать про низький 
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рівень сформованості у студентів-біологів ціннісно-мотиваційного компонента 
екологічної компетентності. 

Це доводить необхідність використання інноваційних форм навчання і 
проведення відповідної роботи щодо більш ефективного формування екологічної 
компетентності майбутніх учителів біології у процесі їх професійної підготовки. 
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