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Анотація. Метою статті є вивчення проблеми формування екологічної компетентності майбутніх учителів
біології у процесі фахової підготовки. Формування екологічної компетентності майбутніх учителів розглядається з
позицій компетентнісного підходу в синергетичному поєднанні з системним, особистісно орієнтованим, діяльнісним,
аксіологічним, технологічним, контекстним, рефлексивним та коеволюційно-ноосферним методологічними
підходами. Наголошено, що однією з важливих педагогічних умов формування зазначеної якості здобувачів освіти
в процесі фахової підготовки є використання в цьому процесі потенціалу нормативних і вибіркових дисциплін
циклу професійної підготовки. На основі аналізу освітніх програм, навчальних планів закладів вищої освіти
України, які здійснюють підготовку майбутніх учителів біології, з’ясовано, що в циклі професійної підготовки
наявні освітні компоненти, які спрямовані на формування окремих складників екологічної компетентності, однак
більшість проаналізованих навчальних планів не містять окремої навчальної дисципліни з формування екологічної
компетентності вчителя. У роботі презентовано освітній компонент «Екологічна компетентність учителя» та визначено його місце у структурно-логічній схемі освітніх програм підготовки бакалаврів із середньої освіти, значення у формуванні екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Метою курсу є формування екологічної
компетентності майбутніх учителів як інтегративної характеристики, що є системною цілісністю набутих
екологічних цінностей, засвоєних екологічних знань, способів діяльності з вивчення і дослідження явищ, об’єктів і
процесів навколишнього середовища, реалізації функцій екологічної освіти у професійній діяльності. Акцентовано
увагу на меті та завданнях навчальної дисципліни, виокремлено загальні, фахові здатності, якими оволодіє студент
у процесі опанування зазначеного курсу, програмні результати навчання, визначено структуру залікових кредитів,
змістові модулі, зміст лекційного та практичного курсів, окреслено форми та методи навчання у процесі вивчення
цього освітнього компонента.
Ключові слова: екологічна компетентність, майбутні вчителі біології, освітній компонент, освітня програма.
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Abstract. The aim of the article is a research of the problem of ecological competence formation of the future biology
teachers during professional training. The formation of environmental competence of future teachers is considered from the
standpoint of the competency approach in synergetic combination with systemic, personality-oriented, activity, axiological,
technological, contextual, reflective and coevolutionary-noosphere methodological approaches. It is emphasized that one
of the important pedagogical conditions for the formation of this quality of students in the process of professional training
is the use in this process of the potential of normative and selective disciplines of the cycle of professional training. On
analysis basis of educational programs and syllabuses of higher education establishments of Ukraine, where future biology
teachers are brought up, it has been found out that the cycle of professional training contains the educational components that
are aimed at the formation of individual parts of ecological competence. However, most of the analysed syllabuses do not
contain any academic discipline of ecological competence formation of a teacher. In this study we presented the educational
component “Teacher’s Ecological Competence”, clarified its place in the structural-logical scheme regarding bachelor
degree programs of secondary education, its role in ecological competence formation of the future biology teachers. The aim
of the course is to form ecological competence of future teachers as an integrative characteristic, which is a systemic integrity
of acquired ecological values, acquired ecological knowledge, ways of studying and researching phenomena, objects and
processes of environment, realization of ecological education functions in professional activity. We concentrated on the aim
and tasks of the educational discipline, highlighted general and professional abilities that a student is supposed to master
during the learning of the mentioned course. Program learning outcomes, the structure of test credits, content modules, the
content of lecture and practical courses, educational forms and methods were clarified and described during the research of
this educational component.
Keywords: ecological competence, future biology teachers, educational component, educational program.
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Аннотация. Целью статьи является изучение проблемы формирования экологической компетентности будущих
учителей биологии в процессе профессиональной подготовки. Формирование экологической компетентности будуOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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щих учителей рассматривается с позиций компетентностного подхода в синергетическом сочетании с системным,
личностно ориентированным, деятельностным, аксиологическим, технологическим, контекстным, рефлексивным и
коэволюционно-ноосферным методологическими подходами. Отмечено, что одним из важных педагогических условий формирования указанного качества соискателей образования в процессе профессиональной подготовки является использование в этом процессе потенциала нормативных и выборочных дисциплин цикла профессиональной
подготовки. На основе анализа образовательных программ, учебных планов высших учебных заведений Украины,
которые осуществляют подготовку будущих учителей биологии, установлено, что в цикле профессиональной подготовки присутствуют образовательные компоненты, направленные на формирование отдельных составляющих
экологической компетентности, однако большинство проанализированных учебных планов не содержат отдельной
учебной дисциплины по формированию экологической компетентности учителя. В работе представлен образовательный компонент «Экологическая компетентность учителя» и определено его место в структурно-логической
схеме образовательных программ подготовки бакалавров среднего образования, значение в формировании экологической компетентности будущих учителей биологии. Целью курса является формирование экологической компетентности будущих учителей как интегративной характеристики, что представляет собой системную целостность
приобретенных экологических ценностей, усвоенных экологических знаний, способов деятельности по изучению и
исследованию явлений, объектов и процессов окружающей среды, реализации функций экологического образования в профессиональной деятельности. Акцентировано внимание на цели и задачах учебной дисциплины, выделены
общие, профессиональные компетентности, которыми овладеет студент в процессе освоения данного курса, программные результаты обучения, определена структура зачетных кредитов, содержательные модули, содержание
лекционного и практического курсов, определены формы и методы обучения в процессе изучения этого образовательного компонента.
Ключевые слова: экологическая компетентность, будущие учителя биологии, образовательный компонент, образовательная программа.
ВВЕДЕННЯ.
Постановка проблеми у її загальному вигляді та її
зв’язок з важливими науковими і практичним задачами.
У сучасних умовах застосування новітніх технологій,
глобалізації й інформатизації суспільства, що супроводжуються екологічними катастрофами різного рівня,
важливого значення набуває гармонізація й оптимізація
відносин між людиною і довкіллям. Курс України на досягнення сталого розвитку визначає провідну цінність
природи у поєднанні з розвитком суспільства. Реалізація
концепції сталого розвитку людства неможлива без
ефективної системи освіти й виховання всіх верств населення. У цьому контексті особливого значення набуває
екологічна підготовка майбутніх учителів, які закладатимуть підвалини екологічної свідомості, екологічного
мислення, екологічної поведінки й екологічної культури
загалом молодого покоління.
Розвиток сучасної системи освіти визначається інноваційними перетвореннями, в основі яких лежить використання компетентнісного підходу, а саме формування
у майбутніх учителів професійно-педагогічної компетентності, важливим складником якої є екологічна компетентність як інтегрована характеристика професійних
і особистісних якостей майбутнього вчителя [1, с. 4]. Ми
переконані, що формування екологічної компетентності
майбутніх учителів біології як передумова здійснення
неперервної екологічної освіти і виховання є актуальною
проблемою у діяльності закладів вищої освіти і потребує
нових підходів до її оптимального розв’язання. Однією
з важливих педагогічних умов формування зазначеної
якості здобувачів освіти в процесі фахової підготовки є
використання в цьому процесі потенціалу нормативних
і вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки.
Огляд літератури. Аналіз наукової літератури засвідчує, що у полі зору науковців перебуває широке коло
питань з проблеми формування екологічної компетентності майбутніх учителів: сутнісна характеристика екологічної компетентності (Н. Баюрко [2], О. Бондар [3],
О. Коваль [4], І. Коренева [5], І. Погасій [4], С. Рудишин
[5], В. Самілик [5], А. Титаренко [6]), її структурно-функціональна модель (Я. Логвінова [7], Н. Рідей [8],
С. Толочко [8], Ю. Шапран [9]), основні підходи, принципи, умови її формування (Ю. Бойчук [1], Р. Пріма [10],
Р. Рославець [10], С. Орлова [10], І. Сяська [11]) тощо.
Значущими в контексті нашого дослідження є наукові
пошуки щодо значення освітніх компонентів у формуванні екологічної компетентності здобувачів вищої освіти (Я. Абсалямова [12], О. Гуренкова [13], В. Лук’янова
[12], О. Матеюк [14], Н. Олійник [15], А. Хрипунова
[16] та ін.). Аналіз наявних наукових надбань свідчить
6

про те, що проблема формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології в процесі фахової
підготовки засобами спеціальних освітніх компонентів
залишається недостатньо дослідженою як у теоретичному, так і в методичному плані. Зазначена проблема
вивчена аспектно, напрацьовані матеріали стосуються
переважно нормативних компонентів освітніх програм
підготовки здобувачів вищої освіти.
Обґрунтування актуальності дослідження. Наповнення навчальних дисциплін циклів загальної та фахової
підготовки модулями, темами та питаннями екологічного спрямування не забезпечить у повній мірі формування складових екокомпетентності студентів, насамперед
когнітивної. Виникає необхідність розроблення спеціальних освітніх компонентів, які б, з одного боку, інтегрували знання з інших курсів і цілеспрямовано формували зазначену якість особистості, з іншого – не дублювали зміст фахових навчальних дисциплін.
Формування мети статті. Метою цього дослідження
є презентація освітнього компонента «Екологічна
компетентність учителя» та визначення його місця у
структурно-логічній схемі освітніх програм підготовки
бакалаврів із середньої освіти та значення у формуванні
екологічної компетентності майбутніх учителів біології.
Постановка
завдань.
Відповідно
до
мети
дослідження нами поставлені такі завдання: 1) визначити мету та завдання навчальної дисципліни «Екологічна
компетентність учителя»; 2) виділити загальні, фахові
здатності, якими оволодіє студент у процесі опанування зазначеного курсу, програмні результати навчання;
3) визначити структуру залікових кредитів, змістові
модулі, зміст лекційного та практичного курсів; 4)
окреслити форми та методи навчання у процесі вивчення цього освітнього компонента.
МЕТОДОЛОГІЯ.
Формування екологічної компетентності майбутніх
учителів ми розглядаємо з позицій компетентнісного
підходу в синергетичному поєднанні з системним, особистісно орієнтованим, діяльнісним, аксіологічним, технологічним, контекстним, рефлексивним та коеволюційно-ноосферним методологічними підходами. Реалізація
мети і завдань дослідження передбачала застосування
методів наукового пізнання: аналіз, синтез, порівняння,
узагальнення, моделювання тощо.
РЕЗУЛЬТАТИ.
Підготовка майбутніх учителів біології в закладах
вищої освіти України здійснюється відповідно до освітньо-професійних програм з опертям на стандарт вищої
освіти відповідної спеціальності. Стандарт вищої освіти
за предметними спеціальностями 014.05 Середня освіта

OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA

Научен вектор на Балканите. 2021. Т. 5. № 2(12)
ХРОЛЕНКО Марина Володимирівна
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ...
ISSN print: 2603-4840; ISSN online: 2683-1104
(Біологія) та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я ситет ім. О. Гончара).
людини) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
У навчальних планах лише деяких закладів вищої
не розроблено центральним органом виконавчої влади освіти наявні освітні компоненти циклу практичної
у сфері освіти і науки. Заклади вищої освіти самостійно підготовки, які орієнтовані на формування екологічної
розробляють і затверджують в установленому поряд- компетентності
студентів:
комплексно-біологічна
ку внутрішні стандарти за спеціальностями та рівнями та екологічна практика – 1,5 кредита (Центральосвіти, на основі яких створюють освітні програми.
ноукраїнський державний педагогічний університет
Оволодіння компетентностями та здобуття програм- ім. В. Винниченка); польова практика з екології – 3 крених результатів навчання здійснюється здобувачами дити (Глухівський національний педагогічний універвищої освіти в процесі вивчення освітніх компонентів ситет ім. О. Довженка).
в межах конкретної освітньо-професійної програми. З
Контекстний аналіз навчальних планів закладів
метою з’ясування змістового наповнення фахової підго- вищої освіти України, які здійснюють підготовку
товки майбутніх учителів біології в контексті формуван- фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» предметня їхньої екологічної компетентності ми проаналізували них спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія) та
навчальні плани вітчизняних ЗВО, які провадять освіт- 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини),
ню діяльність за спеціальностями 014.05 Середня освіта дає підстави стверджувати, що в циклі професійної
(Біологія) та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я підготовки наявні освітні компоненти (нормативні
людини) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
та вибіркові), які спрямовані на формування окреОсновними нормативними дисциплінами циклів за- мих складників екологічної компетентності. У деягальної та професійної підготовки, які мають екологіч- ких освітніх програмах взагалі відсутні як нормативні
не спрямування й зорієнтовані на формування окремих навчальні дисципліни екологічного спрямування, так
компонентів екологічної компетентності, є: «Загальна і вибіркові. Відмітимо, що більшість проаналізованих
екологія», «Екологія рослин і тварин», «Екологія та навчальних планів не містять окремої навчальної
здоров’я людини» (Глухівський національний педа- дисципліни з формування екологічної компетентності
гогічний університет ім. О. Довженка), «Екологія» вчителя.
(Національний університет «Чернігівський колегіум»
Ми презентуємо освітній компонент «Екологічна
імені Т. Г. Шевченка, Херсонський державний універси- компетентність учителя», метою якого є формувантет, Тернопільський національний педагогічний універ- ня екологічної компетентності майбутніх учителів
ситет ім. В. Гнатюка, Дніпровський національний уні- як інтегративної характеристики, що є системною
верситет ім. О. Гончара), «Основи екології» (Уманський цілісністю набутих екологічних цінностей, засвоєних
державний педагогічний університет ім. П. Тичини), екологічних знань, способів діяльності з вивчення
«Екологія», «Соціальна екологія» (Полтавський націо- і дослідження явищ, об’єктів і процесів навколишнальний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка), нього середовища, реалізації функцій екологічної
«Біоекологія» (Державний заклад Луганський національ- освіти у професійній діяльності. Ця навчальний курс
ний університет ім. Т. Шевченка), «Екологія (загальна)», є професійно-орієнтованим і має важливе значення
«Екологія (соціальна)» (Кременецька обласна гумані- для фахової підготовки бакалаврів за педагогічними
тарно-педагогічна академія ім. Т. Шевченка), «Охорона спеціальностями.
природи» (Кам’янець-Подільський національний уніЗавдання освітнього компоненту «Екологічна комверситет ім. І. Огієнка), «Біоекологія» (Запорізький на- петентність учителя»: 1) розгляд і аналіз суспільноціональний університет). На вивчення цих дисциплін історичних
передумов
формування
екологічної
відведено від 3 (90 годин) до 5 (150 годин) кредитів.
компетентності молоді; 2) вивчення сучасного стану
Основним засобом формування вільної траєкто- формування екологічної компетентності здобувачів у
рії студентів є освітні компоненти за вільним вибором закладах освіти України; 3) визначення шляхів викоучасників освітнього процесу. Вибіркові навчальні ристання зарубіжного досвіду в системі формування
дисципліни екологічного спрямування також представ- екологічної компетентності здобувачів освіти України;
лені в проаналізованих освітніх програмах. Зокрема: 4) ознайомлення студентів із засадами екологічної
«Екологія житла та безпечного харчування», «Стратегія компетентності в єдності її теоретичних і практичекологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду», них вимірів; 5) формування у майбутніх учителів
«Теорія і методика екологічної освіти та виховання», готовності до активної реалізації функцій екологічної
«Основи екологічної культури», «Охорона природи», освіти у професійній діяльності, зокрема до формуван«Соціоекологія», «Біосферологія», «Екосистемологія» ня екологічної компетентності учнів закладів загальної
(Глухівський національний педагогічний універси- середньої освіти.
тет ім. О. Довженка), «Екологія людини», «Екологія
У результаті вивчення курсу студент оволодіває татварин», «Теорія і практика формування екологіч- кими компетентностями:
ної культури» (Херсонський державний універси1) загальними (здатність реалізувати свої права і
тет), «Екологія», «Екосистемологія», «Радіобіологія», обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності
«Екологія живих організмів» (Уманський державний громадянського (вільного демократичного) суспільства,
педагогічний університет ім. П. Тичини), «Еколого- верховенства права, прав і свобод людини і громадянинатуралістична діяльність школярів», «Радіобіологія» на України; здатність узагальнювати основні категорії
(Тернопільський національний педагогічний універси- предметної області в контексті загальноісторичного
тет ім. В. Гнатюка), «Радіобіологія», «Екосистемологія», процесу; здатність вчитися і оволодівати сучасними
«Екологія рослин», «Біосферологія», «Заповідники і на- знаннями; здатність працювати в команді: здатність
ціональні парки» (Полтавський національний педагогіч- спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
ний університет ім. В. Г. Короленка), «Екологія (охоро- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
на природи)», «Екологія людини», «Екосистемологія», навички використання інформаційних і комунікаційних
«Радіобіологія», «Освіта для сталого розвитку» технологій; здатність діяти на основі етичних міркувань
(Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна ака- (мотивів); здатність до адаптації та дії в новій ситуації);
демія ім. Т. Шевченка), «Основи екологічної фізіо2) фаховими (здатність до формування в учнів клюлогії», «Медична екологія», «Екологічна імунологія» чових і предметних компетентностей та здійснення
(Запорізький національний університет), «Охорона міжпредметних зв’язків; володіння основами цілебіорізноманіття регіону та світу», «Організація при- покладання, планування та проєктування процесу народоохоронної діяльності», «Екологія людини та здо- вчання учнів; здатність до пошуку ефективних шляхів
ров’язбережувальні технології», «Екологічна освіта та мотивації дитини до саморозвитку (самовизначення,
виховання учнів» (Дніпровський національний універ- зацікавлення, усвідомленого ставлення до навчання);
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здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції
власної педагогічної діяльності, оцінки педагогічного
досвіду; здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення й теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та
взаємозалежності живих систем і організмів; здатність
розкривати сутність біологічних явищ, процесів і
технологій, розв’язувати біологічні задачі; здатність
у процесі навчання та виховання учнів розуміти й
реалізовувати стратегію сталого розвитку людства.
Освітній компонент «Екологічна компетентність
учителя» тісно зв’язаний з циклом дисциплін загальної
та фахової підготовки. Методологічні основи засвоєння
курсу становлять такі нормативні навчальні дисципліни:
«Філософія», «Педагогіка», «Психологія», «Загальна
екологія, радіобіологія та екосистемологія», «Екологія
та здоров`я людини», фахові методики навчання. Цей
освітній компонент тісно зв’язаний і з вибірковими
дисциплінами: «Соціоекологія», «Екологічна культура», «Теорія і методика екологічної освіти і виховання»,
«Стратегія екологічної безпеки: інтеграція європейського
досвіду», «Екологія рослин і тварин», «Екологія житла
та безпечного харчування». Для того, щоб забезпечити
міждисциплінарний підхід і наступність у формуванні
екологічної компетентності майбутніх учителів, слід
передбачити вивчення курсу в останньому навчальному семестрі бакалаврату. Структура залікових кредитів
відображена в таблиці 1.
Таблиця 1 – Структура залікових кредитів дисципліни*
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освітніх компонентів навчальних планів є недостатньо
підкріпленою, а саме: більшість освітніх програм обмежуються дисципліною «Екологія» або «Загальна екологія», лише деякі програми містять практики, спрямовані
на формування складників досліджуваної здатності, так
окрему навчальну дисципліну з формування екологічної
компетентності вчителя. Уведення навчальної дисципліни «Екологічна компетентність учителя» до освітніх
програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
підготовки майбутніх учителів як нормативного або вибіркового освітнього компоненту сприятиме інтеграції
знань із фахових дисциплін, цілеспрямованому формуванню екокомпетентності студентів.
ВИСНОВКИ.
Отже, однією з важливих педагогічних умов формування екологічної компетентності майбутніх учителів
біології в процесі фахової підготовки є використання
в цьому процесі потенціалу нормативних і вибіркових
дисциплін циклу професійної підготовки.
Освітній компонент «Екологічна компетентність
учителя» є професійно-орієнтованим і має важливе значення для фахової підготовки бакалаврів за педагогічними спеціальностями, сприяє формуванню екокомпетентності студентів. Визначено мету та завдання навчальної
дисципліни, виокремлено загальні, фахові здатності,
якими оволодіє студент у процесі опанування зазначеного курсу, програмні результати навчання, визначено
структуру залікових кредитів, змістові модулі, зміст
лекційного та практичного курсів, окреслено форми та
методи навчання у процесі вивчення цього освітнього
компонента.
Предметом подальших наукових досліджень є розробка та впровадження в освітній процес майбутніх учителів біології освітніх компонентів практичної підготовки, які сприятимуть розвитку операційно-діяльнісного
компонента аналізованої компетентності.
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* Складено автором
Основними формами організації освітнього процесу під час опанування цим курсом є лекція-бесіда, лекція-візуалізація, проблемна лекція, практичне заняття,
тренінг, самостійна робота студентів.
Із метою забезпечення максимального засвоєння студентами матеріалу курсу використовуються наступні
методи навчання:
1) методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: словесні (лекція-монолог, лекція-діалог, проблемна-лекція); наочні (презентація, демонстрування; опорних сигналів; опорних конспектів); практичні методи (вправи; практичні завдання; спостереження);
2) методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності: метод проблемного викладу матеріалу; моделювання життєвих ситуацій; кейс-метод;
мозковий штурм; метод опори на життєвий досвід; навчальної дискусії;
3) методи контролю й самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності: усного контрою;
письмового контролю; самоконтролю та взаємоконтролю; рецензування відповідей.
ОБГОВОРЕННЯ.
Змістовий аналіз та порівняння освітньо-професійних
програм закладів вищої освіти України, які здійснюють
підготовку майбутніх учителів біології, щодо наявності
екологічних компетентностей, програмних результатів
навчання та освітніх компонентів засвідчив, що формування екологічної компетентності в частині переліку
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