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НАУКА – ПРАКТицІ

ЕКОЛОГІЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РІВНІ 
ЇХ ФОРМУВАННЯ У ОБДАРОВАНиХ СТАРШОКЛАСНиКІВ

Перехід Державного стандарту базової та повної 
загальної середньої освіти на засади особистісно зо-
рієнтованого, компетентнісного та діяльнісного під-
ходів зумовлює трансформувати середню екологічну 
освіту (ЕО) з метою формування різних компетент-
ностей: громадянської, загальнокультурної, життєвої, 
ключової, здоров’язберігаючої, комунікативної, між-
предметної, предметної, соціальної та екологічної, що 
є новою метою середньої екологічної освіти. Таким 
чином, сьогодні її розглядають як показник навчаль-
них досягнень учнів. Зокрема Н. Пустовіт, О. Пру-
цакова, Л. Руденко й О. Колонькова зазначають, що:  
«...екологічна компетентність виступає визнаним 
критерієм та інтегрованим показником якості еколо-
гічної освіти» [10]. Однак аналіз освітніх стандартів 
підтверджує, що сьогодні у вимогах щодо екологічної 
освіти учнів окремо вона не виноситься. 

На думку Д. Єрмакова, І. Суравегіної, А. Захлєб-
ного та І. Зимньої, мета, що покладена в основу се-
редньої екологічної освіти, полягає в екологічній 
компетентності. Автори зазначають, що введення 
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екологічної компетентності у вимоги за результатами 
загальної освіти дало б змогу ефективніше розв’язувати 
загальнонавчальні та загальнокультурні завдання ЕО. 
Так, С. Шмалєй вказує, що екологічна компетент- 
ність – це «головна мета і результат екологічної освіти 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Питання, що стосуються екологічної компетент-
ності досліджували українські та зарубіжні вчені: 
С. Бондар, Н. Пустовіт, К. Корсак, А. Хуторський,  
І. Ящук, В. Стрельнікова, О. Колонькова, В. Мар-
шицька, Л. Пістунова, А. Захлебний, Е. Дзятковська, 
О. Пруцакова, Л. Руденко, Г. Бордовський, Д. Ерма-
ков, І. Суравегіна, І. Зимня та ін. Аналіз досліджень 
щодо екологічної компетентності засвідчує, що в нау-
ці єдиного прийнятого визначення екологічної ком-
петентності не існує. Одні визначають її як складову 
життєвої компетентності [10]; інші – зараховують до 
професійної компетентності або тлумачать як окрему 
категорію, що є одним з етапів формування екологіч-
ної культури чи освіти; деякі – роз’яснюють її як ін-
тегрований результат навчальної діяльності учнів, що 
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формується завдяки опануванню змісту навчальних 
предметів екологічного спрямування.

Також необхідно зазначити, що поняття екологіч-
ної компетентності є відносно новим і зустрічається 
в українській та зарубіжній науці, однак деякі до-
слідники [10] відмічають: що «...цей термін більше 
застосовують ніж цілеспрямовано розробляють на 
науковому рівні», а наявні дослідження стосуються 
переважно його понятійного складника.

Так, О. Колонькова розуміє її як систему знань, 
умінь та навичок у сфері екологічної діяльності, що 
відповідають внутрішній позиції та забезпечують 
кваліфіковане розв’язання екологічно небезпечних 
ситуацій, спостереження та контроль за дотриманням 
екологічних вимог у різних сферах життєдіяльнос-
ті згідно з екологічним законодавством України [6].  
Зокрема С. Шмалєй визначає її як інтегральний розви-
ток особистості, що об’єднує нормативний, когнітив-
ний, емоційно-мотиваційний і практичний компоненти 
та забезпечує здатність виокремлювати, розуміти, 
оцінювати сучасні екологічні процеси, спрямовані на 
забезпечення екологічної рівноваги і раціонального 
природокористування [12].

Для прийняття позиції розуміння цього поняття, 
необхідно брати за основу термін «компетентність». 
Так, С. Бондар трактує компетентність як: «...вміння 
мобілізувати за певної ситуації здобуті знання та дос- 
від» [1]. Компетентність – це складне особистісне 
утворення, що інтегрує відповідно до вимог певної 
діяльності знання, вміння та навички, особистий дос-
від її виконання, ставлення до процесу та результату. 
Вона створює передумови для активних самостійних 
дій, «поєднання відповідних знань і здібностей, що 
дають змогу обґрунтовано стверджувати про пев-
ну сферу та ефективно діяти в ній унаслідок певних 
розумових процесів: планування, відстеження, оці-
нювання, розв’язання проблеми, прийняття рішення, 
отримання та обробки інформації тощо» [13].

Отже, поняття «компетентність» містить не прос-
то усвідомлення та розуміння, а діяльнісний компо-
нент, здатність виконувати ту чи іншу діяльність в 
певній сфері на основі сформованих знань, умінь та 
досвіду. Тому ми погоджуємося з таким підходом 
щодо розуміння поняття екологічної компетентності, 
коли її вбачають як активну діяльність, вчинки чи дії 
для збереження природного середовища.

Так, В. Маршицька та Л. Пістунова визначають 
екологічну компетентність як здатність до ситуатив-
ної діяльності в побуті та природному середовищі, 
виконувати адекватні дії, усвідомлюючи можливі  
наслідки для довкілля [8; 9].

Наприклад, А. Захлебний та Е. Дзятковська тлу-
мачать її як здатність учня самостійно переносити та 
комплексно застосовувати загальнонавчальні вміння 
та предметні знання, сформовані на різних навчаль-
них предметах, у навчальних (модельних) соціально-
проблемних екологічних ситуаціях; оцінювати варіан-
ти ризиків та шляхи вирішення, включаючи особисту 
участь [3]. 

Зокрема Д. Єрмаков трактує екологічну компе-
тентність як потенціал і досвід видів діяльності учнів 
екологічної спрямованості, що має особистісно зо-
рієнтований та діяльнісний характер. На думку дос-
лідника, вона забезпечує діяльність людини у системі 
«людина – соціум – природа», про важливість якої 
писала одна з першорозробників ЕО І. Зверєва, та 
здібності розв’язувати проблеми та задачі, що вини-
кають у життєвих ситуаціях на основі сформованих 
цінностей, мотивів, знань, навчального і життєвого 
досвіду, індивідуальних особливостей, нахилів та по-
треб. А. Хуторський визначає екологічну компетент-
ність як «...готовність учня використовувати засвоєні 
знання, навчальні вміння та навички, а також способи 
діяльності в житті для розв’язання практичних і тео-
ретичних задач» [11].

Ми погоджуємося з думкою тих дослідників, 
які результатом ЕО старшої ланки середньої освіти 
вважають екологічну компетентність. Так, І. Зимня 
наводить результати ЕО та зазначає, що екологічна 
компетентність є результатом навчання у середній 
освіті. Вона пропонує результат у такому вигляді: гра-
мотність – освіченість – компетентність – культура. 
Грамотність – це засвоєння знань, умінь та нави-
чок. Освіченість – це досвід творчого застосування 
отриманих знань та вмінь, а також досвід емоційно- 
ціннісного ставлення до дійсності. Компетент-
ність – це розуміння смислів, соціальної та особистіс-
ної значущості екологічної діяльності для розв’язання 
екологічних проблем. Екологічна культура характе-
ризується відтворенням та примноженням цих смис-
лів у процесі життєдіяльності. Оскільки культура –  
це соціально детермінований спосіб життєдіяльності 
людини, то компетентність є проекцією цього спосо-
бу на певну сферу діяльності [4]. 

Отже, екологічна компетентність – це нова мета 
середньої екологічної освіти, що виявляється в еко-
логічній діяльності та відображена в екологічних 
компетентностях, що у проектно-задачному підхо-
ді будуть виявлятися у здатності обдарованих учнів 
розв’язувати екологічні проблеми та задачі. Відповід-
но до такого розуміння екологічної компетентності, 
вважаємо, що необхідно здійснити аналіз сучасних 
досліджень з цієї тематики щодо діяльнісного склад-
ника її формування.

Так, Д. Єрмаков [2] розробив структуру і зміст 
екологічної компетентності учнів (табл. 1).

Дослідження Д. Єрмакова щодо обґрунтування 
сутності екологічної компетентності, її компонентів та 
моделі формування на сучасному етапі є більш зміс-
товними та розробленими. Його можна вважати одним 
із основоположних, адже саме них базуються подаль-
ші розробки науковців щодо у контексті цієї темати-
ки. Разом з тим, потрібно зазначити, що у розумінні 
екологічних компетентностей як основи формування 
екологічної компетентності, у контексті проектно- 
задачного підходу, розробленого дослідником практич-
но-діяльнісний компонент екологічної компетентності 
потребує уточнення до окремих компетентностей.
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вати їхні наслідки. Виокремлено також еко-орієнта-
ційні компетентності особистості, що передбачають 
об’єднання здатності, прагнення аналізувати ситуацію 
і вміння приймати рішення та реалізовувати їх у житті 
в довкільно-збалансованому форматі.

Разом із тим, автор пише про доцільність звужен-
ня кола розуміння екологічних компетентностей, що 
були б практично корисними (вимірними), оскільки 
забезпечить можливість адекватного оцінювання рі-
вень сформованості екологічної компетентності як 
результат сформованості еко-орінтаційних компе-
тентностей, та, головне, можна буде моніторити про-
цес їх формування [5]. 

З аналізу науково-педагогічних джерел стає зро-
зуміло, що у зв’язку з відносно «новим» напрямом 
дослідження екологічної компетентності, сьогодні до-
слідження спрямовані на обґрунтування цього понят-
тя, не існує як єдиного прийнятого трактування, так 
і не існує єдиного бачення щодо екологічних компе-
тентностей, що ускладнює розроблення ефективних 
методик визначення та формування.

Отже, екологічні компетентності мають відобра-
жати діяльність, якою учні повинні оволодіти та комп-
лекс яких відображатиме екологічну компетентність. 

Так, враховуючи зміст поняття «компетентність», 
сучасні дослідження з формування ЕО, принципи 

Так, О. Гуренкова екологічну компетентність 
пов’язує з набуттям певних навичок, а саме:

− системи знань про навколишнє середовище 
(соціальне та природне у взаємозв’язку та взаємо- 
залежності);

− практичного досвіду використання знань для 
розв’язання екологічних проблем на локальному та 
регіональному рівнях;

− прогнозуванням відповідної поведінки і діяль-
ності у професійній сфері та побуті;

− потребою спілкування з природою та бажання 
брати особисту участь в її відновленні та збереженні [7].

Вважаємо, що запропоновані автором навички 
краще відображають екологічну компетентність у за-
гальному контексті, ніж як діяльнісний складник еко-
логічних компетентностей.

З огляду на це, В. Карамушка у дослідженні струк-
тури та формування екологічних компетентностей 
виокремлює професійну і повсякденну екологічну 
компетентності. Дослідниця зазначає, що вона вияв-
ляється через здатність особистості прогнозувати нас-
лідки власної та суспільної діяльності для довкілля та 
здоров’я людей, організовувати та здійснювати заходи, 
спрямовані на запобігання негативним наслідкам такої 
діяльності, а у разі виникнення надзвичайних еколо-
гічних ситуацій – ефективно протидіяти та ліквідову-

 Таблиця 1
Структура та зміст екологічної компетентності учнів за Д. Єрмаковим

Компонент Зміст Критерії сформованості

Потребністно-
мотиваційний

Потреби у: самоактуалізації, безпеки, пізнавальні, 
моральні, естетичні, світоглядні; натуралістичні, 
громадянсько-патріотичні, соціально-гуманістічні, 
економічні, практичні мотиви екологічної діяльності

Стійкість інтересу до особистісно 
та соціально значущої екологічної 
діяльності, готовність, прагнення 
до непрагматичної взаємодії з при-
родою

Когнітивний

Положення сучасної наукової (екологічної) картини 
світу (вчення про біосферу та ноосферу, еволюційне 
вчення, екологічний імператив); елементи екологічного 
мислення – аналітичні, прогностичні, діагностичні, 
проектні, рефлексивні вміння, способи виявлення та 
вирішення проблем

Обсяг, усвідомленість, міцність за-
своєння екологічних знань, а також 
ступінь засвоєння способів розу-
мової діяльності, що забезпечують 
виявлення та розв’язання проблем 
навколишнього середовища

Практично-
діяльнісний

Практичне засвоєння різних видів (охоронна, перетво-
рювальна, відновлювальна та освітня) та функцій (піз-
навальна, практична, інформаційна, трудова, економіч-
на, рекреаційна, здоров’язберігаюча та реабілітаційна, 
розвивальна, соціалізуюча) екологічної діяльності

Практичне засвоєння різних видів 
екологічної діяльності, наявність 
досвіду в розробці та реалізації  
навчальних проектів, спрямованих 
на покращення стану навколиш-
нього середовища

Емоційно-
вольовий

Вольові якості (дисциплінованість, організованість, 
самостійність, наполегливість, витримка, рішучість, 
ініціативність), необхідні для реалізації екологічної 
діяльності; що виникають при цьому емоційні процеси 
і стани (емоції, почуття, настрій, симпатії, антипатії, 
уподобання, любов до природи, негативне ставлення до 
непристойного)

Ступінь мобілізації енергії, волі, 
емоційне налаштування на еколо-
гічну діяльність

Ціннісно-
смисловий

Екзистенційні екологічні смисли, соціоприродне, еколого- 
етичні, екологогуманістичні, еколого-естетичні ціннос-
ті, цінності існування в природі, визначення життєвої 
стратегії, фізичного та духовного розвитку, практико 
екологічної

Характер прояву екологічних цін-
ностей, смислів екологічної діяль-
ності, їх особистісна значущість, 
місце у ціннісносмисловій системі 
особистості
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формування екологічної компетентності, мету, зав-
дання, провідні ідеї та принципи, нами було відібрано 
та розроблено екологічні компетентності, що мож-
ливо виміряти та, які мають формувати екологічну 
компетентність обдарованих старшокласників, що 
відображають екологічну діяльність з екологічними 
проблемами. Серед цих вмінь варто назвати такі: 

1) аналізувати екологічні проблеми (актуальність, 
джерело, причини, поширеність);

2) надавати оцінку впливу екологічних проблем 
на зоофауну, фітофауну, людину; 

3) надавати еколого-економічну оцінку екологіч-
ній проблемі;

4) аналізувати наявні розробки щодо способів 
розв’язання екологічних проблем;

5) запропонувати способи розв’язання екологіч-
ної проблеми;

6) запропонувати альтернативи джерелу еколо-
гічної проблеми;

7) запропоновувати заходи щодо уникнення еко-
логічної проблеми у майбутньому;

8) прогнозувати подальший розвиток і наслідки 
екологічної проблеми.

З огляду на те, що вищевказані компетентнос-
ті пропонують вперше, а наявні рівні формування 
екологічної компетентності передбачають місце цих 
умінь, постає необхідність в розробленні рівнів їхньої 
сформованості з урахуванням того, що формуватись 
вони мають і у обдарованих дітей. Завдяки цьому ми 
зможемо моніторити не просто сформованість/не-
сформованість екологічних компетентностей та еко-
логічної компетентності загалом, а й побачити дина-
міку та глибину їх сформованості.

Ми пропонуємо три рівні сформованості еколо-
гічних компетентностей. 

1. Синергетично-креативний (найвищий)
Учні самостійно пропонують екологічну пробле-

му. Самостійно висувають гіпотези. Під час виконання 
проекту проводять експеримент чи розробляють екс-
курсію, соціологічне опитування, екологічну акцію 
чи виставку, ділову екологічну гру тощо. Зазначають 
5 та більше джерел або причин екологічної проблеми. 
Пропонують 5 та більше альтернатив джерел і спо-
собів виникнення екологічної проблеми. Розробляють 
проект, використовуючи інформацію мінімум з 6 нав-
чальних предметів (історія, географія, хімія, біологія, 
екологія, фізика тощо), а також із різних сфер наук 
ту інформацію, що не передбачена для опанування у 
ЗНЗ. Вони зазначають власну причетність до виник-
нення екологічної проблеми. Пропонують рекоменда-
ції еколого-орієнтованої життєдіяльності для кожної 
людини, з метою зменшення збитків щодо розробле-
ної проблеми. Проблему розглядають на глобальному, 
регіональному та локальному рівнях.

2. Творчий (середній)
Учні самостійно пропонують екологічну пробле-

му або працюють за готовою, відповідно до програми 
факультативного курсу. Самостійно висувають гіпо-
тези. Зазначають 3−5 джерел та причин екологічної  

проблеми. Пропонують 3−5 альтернатив джерелу та 
способів виникнення екологічної проблеми. Розроб-
ляють проект, використовуючи інформацію не менше 
як з 4-х навчальних предметів, а також із різних сфер 
наук ту інформацію, що не передбачена для опануван-
ня у ЗНЗ. Зазначають власну причетність до виник-
нення екологічної проблеми. Проблему розглядають 
на регіональному та локальному рівнях.

3. Академічний (найнижчий)
Учні працюють за запропонованою екологічною 

проблемою, відповідно до програми факультативного 
курсу. За допомогою вчителя висувають гіпотези. За-
значають не більше 2-х джерел та причин екологічної 
проблеми. Пропонують не більше 2-х альтернатив 
джерелу та способів виникнення екологічної пробле-
ми. Розробляють проект, використовуючи інформацію 
не більше як з 2 навчальних предметів. Відсутня еколо-
гічна інформація, що виходить за межі навчальних дис-
циплін. Проблему розглядають на глобальному рівні.

Таким чином, у дослідженнях щодо екологічної 
компетентності відслідковуються загальні підходи 
щодо обґрунтування та компонентів. На нашу думку, 
вони не відображають діяльнісну складову цього по-
няття, а види екологічних компетентностей неуточне-
но. Їх зазначено на загальному рівні, а не винесено 
окремо. Тому для реалізації проектно-задачного під-
ходу нами було відібрано та розроблено екологічні 
компетентності, комплекс яких відображає екологіч-
ну компетентність в діяльнісному розумінні. Також 
розроблено рівні їх формування, що мають формува-
тись в учнів під час виконання проекту. 
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