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УДК: 378.147:504 

ОЛЕНА СЛАТВІНСЬКА 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ МИСЛЕННЯ ЯК ЕТАП ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПТНЗ 

Виховання людини в дусі відповідального ставлення до стану 

навколишнього середовища, здоров'я оточуючих, до власного здоров'я, як до 

найвищих суспільних цінностей характеризують сучасне суспільство, яке вимагає 

досягнення нової якості кінцевого результату освітньої сфери - формування 

екологічної компетентності випускника ПТНЗ. 
Ключові слова: екологічна компетентність, ПТНЗ, ПТО. 

Актуальність проблеми. Пріоритетним завданням системи освіти є 
виховання людини в дусі відповідального ставлення до стану навколишнього 

середовища, здоров’я оточуючих, до власного здоров’я , як до найвищих 
суспільних цінностей. Особливості постіндустріального суспільства, 
тенденції зміни соціально-економічного середовища вимагають адаптації 
людини до мінливих умов (зокрема, у виробництві - до нових технологій), 
зумовлюють виникнення наступної тези: кваліфікований фахівець володіє 
умінням орієнтуватися на ринку праці, виявляє готовність: пов'язувати свою 

кар'єру з продовженням освіти; змінювати профіль діяльності залежно від 
змін стратегії розвитку підприємства, технологій та ін.; вміє самостійно 
працювати з інформацією, приймає рішення у нестандартних виробничих 
ситуаціях. 

Необхідність такого підходу у професійно-технічній освіті обумовлена 
соціально-економічними, політичними, духовно-моральними змінами, що 

характеризують сучасне суспільство, яке вимагає досягнення нової якості 
кінцевого результату даної освітньої сфери - формування екологічної
 компетентності випускника професійно-технічного 

навчального закладу (ПТНЗ). 
Постановка проблеми. Потік інформації у сучасному світі вимагає 

застосування таких методів навчання, які дозволили б ефективно передавати 

доволі великий обсяг знань, забезпечили високий рівень оволодіння 
матеріалом, який вивчається. Інтерактивні технології навчання формують 
компетентність, критичне мислення та діалогове спілкування учнів ПТНЗ, 
розширюють їхні пізнавальні можливості у здобутті, аналізі та застосуванні 
інформації, є базою для формування умінь та навичок у майбутній 
професійній діяльності [1,5]. Педагогічні технології як сукупність засобів і 

методів відтворення теоретично обґрунтованих процесів навчання та 
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виховання дозволяють успішно реалізовувати завдання професійної освіти. 
Педагогічні технології повинні відповідати деяким основним методологічним 

вимогам: концептуальності (кожній педагогічній технології притаманна 
опора на певну наукову концепцію, що містить філософське, психологічне, 
дидактичне та соціально-педагогічне обґрунтування досягнення освітньої 
мети); системності (педагогічній технології мають бути властиві ознаки 
логіки процесу, його цілісності); можливості управління (передбачає 
можливість діагностичного планування, проектування процесу 

профнавчання, виховання, оволодіння майстерністю здорового способу 
життя); ефективності (сучасні педагогічні технології існують у конкурентних 
умовах і повинні бути ефективними за результатами й оптимальними за 
витратами, гарантувати досягнення певного стандарту освіти). Модернізація 
професійного навчання неможлива без актуалізації питання повного 
управління навчальним процесом, відтворення всіх навчальних дій, 

корегування навчального процесу, оперативного зворотного процесу з метою 
отримання гарантії досягнення запланованих результатів, виражених у діях 
тих, хто вчиться та послідовній орієнтації педагога на чітко сформульовані 
цілі навчання [11,12]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Система професійно- 
технічної освіти (ПТО) в Україні на сучасному етапі знаходиться на перетині 

питань використання традиційних технологій та інтерактивних методів та 
прийомів навчання [2,3]. Просвітницько-профілактична діяльність ПТНЗ має 
бути спрямована на формування екологічних знань, компетенцій молоді щодо 
охорони навколишнього середовища, наслідки небезпечної поведінки, 
вироблення навичок здорового способу життя, сприяння формування 
культури та позитивного ставлення до власного здоров’я [6,7,9]. Вирішення 

проблеми підготовки майбутніх кваліфікованих робітників якісно нового 
рівня потребує удосконалення навчального процесу шляхом пошуку та 
впровадження нових технологій навчання не тільки спецпредметам, а й 
впровадженню програм в ПТНЗ еколого-охоронної та здоров’я спрямовуючої 
діяльності , про що свідчать роботи Ю. Бойчука, О. Герасимчук, 
О.Гуренкової, Н.Величко, І. Павленко, Д.Кавторадзе, В. Капустіна, 

Л.Лук’янової [6]. 
Так, у працях О. Балакірєвої, О. Вакуленко, Л. Ващенко, Л. Жаліло, Н. 

Комарової, Р. Левіна, С. Омельченко, О. Яременка адаптовано до 
українського контексту міжнародні концептуальні засади сприяння здоров’ю 
як теоретичній основи формування здорового способу життя. Вітчизняні 
теоретики та практики О. Беспалько, Н. Заверико, 

Н. Зимівець, О. Стойко, О. Пісоцька, В. Оржеховська, В. Петрович, Л. 
Сущенко, С. Терницька запропонували нові соціально-педагогічні технології 
формування здорового способу життя дітей та молоді [9]. 
Проблема здоров'я збереження пов’язана із збільшенням кількості у молоді 
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хронічних захворювань, характерних для зрілого віку. Формування способу 
життя людини особливо інтенсивно відбувається в підлітковому та 

юнацькому віці. Збереження здоров'я підростаючого покоління - це інвестиції 
в майбутнє країни, бо це сприяє зменшенню дефіциту трудових ресурсів. 
Реалізація здоров'язберігаючої функції освіти має відбуватися через 
формування ціннісного ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих. 

Мета статті полягає саме у висвітленні ідеї формування екологічної 
компетентності випускника професійно-технічного навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу. У Законі України «Про професійно-
технічну освіту» завдання проведення оздоровчої або здоров'язберігаючої 
діяльності та формування позитивної мотивації до здорового способу життя в 
учнів ПТНЗ безпосередньо не ставляться. Однак час вимагає внести 
корективи про доповнення ряду завдань для професійної освіти у відповідних 
законах України, оскільки навчання в системі ПТО припадає на активний 

період розвитку і становлення особистості. Отже професійна освіта, 
починаючи з початкової - професійно-технічної, також повинна 
забезпечувати функцію збереження здоров'я, яка останнім часом набула 
вагомої суспільної значущості. Формування ціннісних орієнтацій та 
компетенцій - досить складний і тривалий процес. До моменту вступу в ПТНЗ 
молодь вже має критерії життєвих цінностей, але вік 15-17 років є основним і 

переломним для їх становлення. Сформоване ціннісне ставлення до природи, 
здоров'я є однією з найважливіших якостей внутрішньої структури 
особистості, не може з'явитися само по собі, воно формується протягом 
певного часу і є результатом впливу освіти та середовища. 

Аналізуючи проблему глобального впливу суспільства на природу, 
гостро постала проблема органічного запровадження екологічних 

компонентів у загальноосвітній процес та істотного збільшення його 
дидактичного навантаження. Розв’язати ці проблеми можливо лише за умови 
створення системи екологічної освіти й виховання. Екологія як галузь знань 
набуває інтенсивного поширення, істотно впливає на всю систему освіти, 
передусім на переорієнтацію цілей загальної середньої та профтехосвіти, а 
також на якість підготовки і перепідготовки фахівців і покликана формувати 

широкий погляд на навколишній світ, людство та природу [8]. 
Розробка чітких концептуальних та методологічних орієнтирів, 

визначення предметного поля й окреслення статусу сучасної екології у 
системі наукового знання сприятимуть як удосконаленню процесу свідомого 
набуття учнями екологічних знань, так і підвищенню його ефективності.

У сучасному методологічному контексті спостерігається прагнення 

створити єдину екологічну науку [13], що дозволить систематизувати всі 
екологічні знання, сформувати так звану „екологічну картину світу”, яка 
ґрунтується на засадах екологічного підходу. Екологічна освіта - це не 
частина освіти, а новий сенс і мета сучасного освітнього процесу - 
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унікального засобу збереження й розвитку людини і продовження 
людської цивілізації, це процес, який перебуває у постійному розвитку і є 
результатом переорієнтації та узгодження різних дисциплін. Також вона 
формує активну громадянську позицію. Екологізація освіти органічно 
пов’язана з гуманізацією системи освіти в цілому. Наразі існують різні 
точки зору щодо цілепокладання екологічної освіти. Зокрема І.Д. Звєрєв 

головною метою екологічної освіти вважає формування екологічної 
культури, ознаки якої постульовані у такий спосіб: 

• збагачення позитивного і практичного досвіду взаємодії людини 

і соціоприродного середовища; 

• формування відповідального ставлення особистості і суспільства 

до природи, матеріальних і духовних цінностей; 

• визнання пріоритету усіх форм життя як умови існування 

людини; 

• забезпечення всебічного розвитку людини, її здатностей і 

творчих здібностей, добробуту в умовах оптимізації системи природа - 

людина[4]. 

На думку багатьох сучасних науковців, у сучасній екологічній 
освіті наголос необхідно робити не на оцінюванні знань законів 
природного середовища, а на рівні екологічної вихованості, екологічної 

відповідальності учнів. Так, С.В. Шмалєй головною метою й результатом 
сучасної екологічної освіти і виховання [14] називає формування 
екологічної компетентності учнів, яку дослідниця трактує як інтегральний 
особистісний розвиток школяра, що об’єднує нормативний, когнітивний, 
емоційно-мотиваційний та практичний компоненти й забезпечує здатність 
виокремлювати, розуміти, оцінювати сучасні екологічні процеси, 

спрямовані на забезпечення екологічної рівноваги та раціонального 
природокористування. Для цього необхідно проводити екологізацію 
навчально-виховного процесу всіма блоками навчальних планів, вводити 
нові нормативні і спеціалізовані екологічні курси, створювати профільні 
еколого-природничі освітні інституції різного рівня, поглиблене вивчення 
низки предметів. Саме такий підхід, на думку науковців, сприятиме 

перетворенню декларативної екологічної свідомості на таку, що 
відповідатиме конкретному ставленню до навколишнього природного 
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середовища, оскільки вплив моральних закликів, епізодичних інформацій є 
здебільшого тимчасовим. 

Екологічна освіта у професійно-технічних навчальних закладах має 

бути цілісною узгодженою системою процесів навчання, виховання й 
розвитку особистості на засадах екологізації, яка спрямована на формування 
морально- етичного ставлення до навколишнього середовища у процесі 
професійної самореалізації та у повсякденному житті. Розвиток 
інноваційного освітнього середовища викликає необхідність формування в 



 

 

об’єктів та суб’єктів навчальної діяльності як базових, так і професійних 
компетенцій, а також оновлення типу життєдіяльності навчального закладу, 
що, в свою чергу, передбачає більш ефективне використання інформаційних 

ресурсів у менеджменті освіти, суттєві зміни в організації інформаційного 
забезпечення інноваційної діяльності педагогічних працівників, 
інформатизації управління, створення баз даних, програм, реалізація яких 
сприятиме підвищенню якості управління інноваційними процесами в 
освітніх навчальних закладах. 

В. Паржницький, досліджуючи впровадження інноваційних 

технологій у навчальний процес професійно-технічних навчальних закладів, 
дійшов висновку, що якісна підготовка конкурентоспроможних робітничих 
кадрів потребує творчого підходу інженерно-педагогічних кадрів 
професійно- технічних навчальних закладів до вибору змісту, форм, методів 
та засобів навчання, максимального використання досягнень сучасної 
педагогічної науки, нових педагогічних технологій. Модернізація 

професійного навчання неможлива без актуалізації питання повного 
управління навчальним процесом, відтворення всіх навчальних дій, 
корегування навчального процесу, оперативного зворотного процесу з 
метою отримання гарантії досягнення запланованих результатів, виражених 
у діях тих, хто вчиться та послідовній орієнтації педагога на чітко 
сформульовані цілі навчання [10]. 

У свою чергу З.Снісар виділяє основні підходи щодо вивчення 
передового досвіду та педагогічних інновацій: діагностичний (бесіда, 
спостереження, комп’ютерне опитування, анкетування, тестування, 
педагогічний консиліум з метою виявлення освітнього рівня педагогічних 
працівників, їх теоретико-методологічної, соціокультурної, 
загальноосвітньої, психолого-педагогічної підготовки); аналітичний 

(глибокий аналіз структури навчально-виховного процесу ПТНЗ, 
організаційно-педагогічної діяльності, освітнього рівня педагогічних кадрів, 
виявлення труднощів у здійсненні навчально-виховної роботи, вивчення 
соціальних та культурних можливостей оточуючого середовища, виявлення 
рівня готовності педагогічного колективу до роботи за затвердженим 



 

 

Статутом ПТНЗ); метод структурної діагностики та прогнозування 
(підготовка та заповнення діагностичних карток з метою визначення рівня 
готовності до творчого пошуку, створення організаційно- функціональної 

структури та системи діяльності педагогічного й учнівського колективів); 
визначення шляхів впровадження інноваційної системи в практику 
професійно-технічної освіти і виховання, розробка критеріїв оцінки 
управлінського, педагогічного та виробничого досвіду; формування моделі 
передового педагогічного досвіду (інновації) працівниками методичної, 
психологічної та науково-інформаційної служб [11]. 

Інноваційна діяльність у ПТНЗ, впровадження в навчально- виховний 
процес нетрадиційних технологій навчання вимагають науково - 
методичного забезпечення. Спрямованість науково-методичної роботи має 
визначатися сьогоденням та перспективами розвитку професійних 
навчальних закладів, які мають постійно обґрунтовано корегувати зміст, 
визначати форми та методи навчально-виховної діяльності, розробляти та 

випробовувати нове дидактичне забезпечення навчального процесу, нові 
прогресивні технології навчання [1-3]. Для успішного управління в умовах 
модернізації професійного навчання варто опиратися на специфіку цієї 
діяльності, яка висуває до людини наступні вимоги: компетентність, гідність 
і відповідальність; почуття нового й уміння ризикувати; чутливість і 
рухливість; високу працездатність; вміння грамотно працювати з 

інформацією. Спрямуванню інноваційних педагогічних технологій на 
модернізацію професійної підготовки сприятимуть зміни структури 
управління ПТНЗ та змісту функціональних обов’язків заступників, 
створення в навчальному закладі оптимальних умов: мотиваційних, 
кадрових, матеріально-технічних, фінансових, науково-методичних, 
організаційних, інформаційних, нормативно-правових. 

Незважаючи на поодинокі дослідження названих проблем, все ж не 
досить науково обґрунтованими залишаються основи формування 
екологічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у 
професійно-технічних навчальних закладах. Сучасний темп життя примушує 
вирішувати першочергово ці нагальні питання сьогодення. 



 

 

Висновок. Вже давно назріла необхідність формувати екологічну 
компетентність, позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя у своїх 
учнів шляхом використання інноваційних технологій навчання в умовах 

стандартизації професійної освіти. Поняття компетентності містить набір 
знань, навичок і уявлень, що дають змогу особистості ефективно діяти або 
виконувати певні функції, спрямовані на досягнення певних стандартів у 
професійній галузі. Необхідність пошуку методів формування екологічної 
компетентності випускників професійно-технічних навчальних закладів є 
невідкладним завданням для профтехосвітян. 
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