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mation of pedagogical and informational competencies;
that is why the groups formation occurs without their
consideration; existing training programs do not provide
for monitoring mechanisms of the results of training; the
inability to actualize the results of training in practice.
Conclusion. The content of teacher training for the introduction of distance learning in technical universities is
interdisciplinary in nature, requiring integration of subject
and pedagogical knowledge and skills, skills possession
of new information technologies and requires further
research. Perspective research areas can be such as:
comparative characteristics of teacher` training systems of

higher education in Ukraine and abroad, technology of
teaching technical subjects in distance learning; technologies of network interaction in distance learning and remote control of knowledge of students.
Keywords: distance learning; introduction of distance
learning; features of the teacher's activity; forms of preparation; organizational and pedagogical problems.
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ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА
СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Вмотивовано пояснюється, чому в центрі
уваги професійної підготовки має бути екологічно компетентна особистість, відповідальна за
збереження навколишнього середовища.
Увага акцентується на формуванні усвідомленої активної життєвої позиції майбутнього фахівця, відповідального за наслідки техногенного впливу виробничої діяльності.
Показано, що формування професійної
компетентності забезпечується відповідним
підходом, завдяки якому забезпечується спрямованість освітнього процесу на формування
та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості.
Окремо зазначається, що структура екологічної компетентності включає базові компетенції та охоплює цілий комплекс взаємопов’язаних компонентів, умов, факторів, способів природоохоронної діяльності особистості,
сучасних виробничих вимог.
В результаті функціонування такої структури відбувається формування екологічної
компетентності студента інженерного спрямування.
Ключові слова: техногенне навантаження; професійна підготовка; компетентність;
екологічно компетентна особистість; структура екологічної компетентності; природоохоронна діяльність.

ня компетентної особистості, яка володіє
не лише знаннями, набутими в процесі
навчання у вищому закладі освіти, а й
вміє адекватно діяти у відповідних виробничих і побутових ситуаціях, передбачати наслідки своєї діяльності та прогнозувати наслідки впливу такої діяльності.
Оскільки, сучасне виробництво вносить
суттєві зміни у природне середовище,
збільшує можливість виникнення локальних, регіональних і навіть глобальних
техногенних катастроф, необхідно поставити у центр уваги підготовки майбутніх фахівців інженерного спрямування
формування їх екологічної відповідальності, компетентності, навиків природоохоронної діяльності, що передбачатиме
не стільки вироблення емпіричних навичок, скільки виховання духовності, моральності, високої загальної екологічної
культури. Увага акцентується на формуванні усвідомленої активної життєвої
позиції майбутнього фахівця, відповідального не лише за висококваліфіковане
виконання своїх службових обов’язків,
але й за збереження навколишнього середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні засади й теоретико-практичні умови формування професійної компетентності проаналізовано у
працях А. Бермуса, Е. Зеєра, Л. Тархан,
С. Архипової, які професійну компетентність розглядають, як рівень володіння

Постановка проблеми. Одним із
провідних чинників, що забезпечують
зростання виробництва та поліпшення
якості продукції, є впровадження сучасних технологій. Проте цей процес не може відбуватися без випускників вищих
навчальних закладів, які мають високий
рівень професійної компетентності. Тобто мова йде про необхідність формуван156
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знаннями, вміннями та нормативами,
необхідними для виконання професійних
обов’язків, а також як реальну професійну діяльність відповідно до еталонів і
норм суспільства [1–4].
Актуальним стосовно досліджуваної
проблеми є висновок І. Беха, щодо становлення професіонала в сучасних соціальних умовах. На його думку, «умовою і
засобом реалізації професії виступає людина-професіонал, в особистості якої, з
одного боку, втілюється те спільне, що
характерне для будь-якого працівника,
який зайнятий даним видом праці, а з
іншого – індивідуальне, привнесене ним
самим у кожний конкретний акт, кожний аспект професійної діяльності»
[5, с. 28]. Саме формування таких індивідуальних особливостей забезпечується
в умовах компетентнісно орієнтованого
навчання, що сприяє вихованню особистісних рис індивіда з екологічно орієнтованим світоглядом.
На
основі
аналізу
науковопедагогічних досліджень, до характерних
ознак професійної компетентності, які
відображають її сутність і зміст, можна
віднести такі, як розуміння основних
поставлених завдань, наявність досвіду у
певній сфері та його застосування, вміння використати альтернативні засоби
діяльності відповідно конкретним обставинам, відповідальність за одержані результати, адекватне оцінювання помилок
й вчасне їх усунення.
За
визначенням
науковців
(В. Болотов, В. Серіков), компетентнісний підхід висуває на перше місце не
поінформованість учня, а вміння вирішувати проблеми [6, с. 8].
За висновками вчених (Л. Білик,
А. Насонової, О. Плахотнік, О. Пруцакової, Г. Пустовіт) екологічно спрямований
навчально-виховний
процес
здатний
впливати на усвідомлення власної причетності до екологічних проблем, ураховувати наслідки антропогенного впливу
на довкілля й, таким чином, орієнтований на формування екологічно компетентної особистості [7–9].
Отже, становлення екологічної компетентності майбутніх фахівців спрямоване на формування навичок природоохоронної діяльності, ціннісного ставлення
до довкілля, яке реалізується через застосування власних знань у практичній діяльності.
Мета статті – виокремити основні
структурні елементи екологічної компе-

тентності в процесі професійної підготовки студентів інженерного спрямування.
Виклад основного матеріалу. Основні підходи до змісту, сутності та структури екологічної компетентності, визначення принципів, за якими відбувається формування цієї якості визначено
у працях Л. Лук’янової, Н. Олійник,
А. Насонової [10; 11; 8]. Вчені констатують, що екологічна компетентність ґрунтується на знаннях про загальні закони
розвитку природи і суспільства, екологічній відповідальності за професійну діяльність.
В працях Н. Олійник визначення
екологічної компетентності представлене,
як інтегрований результат навчальної
діяльності студентів, який формується
завдяки опануванню змісту предметів
екологічного спрямування і набуттям
досвіду використання екологічних знань
у процесі засвоєння змісту предметів
спеціального і професійного циклів
[11, с. 11]. Процес формування екологічної
компетентності
особистості
Л. Титаренко розглядає крізь призму
цінностей і мотивів поведінки особистості [12, с. 12].
Заслуговує на увагу визначення
Н. Черновол, яка констатує, що екологічна компетентність майбутнього інженера
є особливим якісним утворенням, яке
може ефективно формуватися лише у
процесі екологічно-спрямованої діяльності
та базуватися на дотриманні принципу
«випереджального відображення” [13].
А. Насонова екологічну компетентність
тлумачить, як цілісну і систематизовану
сукупність
узагальнених
екологічних
знань, вмінь і навичок (компетенцій)
[8, с. 12].
Деякі
дослідники
(O. Perfilova,
Y. Alizade) екологічну компетентність розуміють як готовність людини до адекватних дій для перетворення існуючої навколишньої реальності. До складу екологічної компетенції вони відносять такі основні елементи, як: аксіологічні та концептуальні; загальнокультурні; особистісний
ріст; комунікативний аспект [17].
Таким чином, єдиного підходу до визначення поняття екологічної компетентності немає. На основі праць вчених
(Л. Лук’янова, Н. Олійник, А. Насонова,
О. Овчарук,
Д. Равен,
А. Хуторськой)
екологічну компетентність можна визначити, як інтегрований результат навчальної діяльності студентів, який формується, передусім, завдяки опануванню
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змісту предметів екологічного спрямування і набуттям досвіду використання
екологічних знань у процесі навчання
предметів спеціального і професійного
циклів.
На нашу думку, найбільш прийнятним у контексті нашого дослідження є
визначення екологічної компетентності,
запропоноване дослідниками Л. Лук’яновою, Л. Титаренко, Н. Черновол, в
якому робиться акцент на особистісній
складовій, урахуванні мотиваційного,
аксіологічного та діяльнісного компонентів.
Процес формування екологічно компетентної особистості забезпечується через
впровадження компетентнісного підходу в
освіті. На думку експерта в сфері компетентнісної освіти О. Крисана, існує певна
система компетентностей на різних рівнях
змісту освіти [15, с. 21]. Відповідно, таку
систему складають: надпредметні (транс-,
міжпредметні) компетентності (ключові,
базові); загальнопредметні – набувають
упродовж вивчення освітньої галузі; спеціально-предметні – ті, що набувають при
вивченні певного предмета.
Таким чином, основними складовими екологічної компетентності молодих
фахівців є розуміння та прийняття ними
екології, як невід’ємної складової єдиної
науково-природничої картини світу; що
вивчає взаємовідносини живих організмів, як між собою, так і з навколишнім
середовищем та тісно взаємодіє з іншими природничими науками.
Загальну модель компетенції запропонували С. Герус і С. Пустовіт, в центрі
якої – особистість, як результат реалізації
індивідом своїх унікальних здібностей,
але з врахуванням суспільного запиту.
Компетенція має складну структуру, що
включає в себе цілий комплекс взаємозв’язаних компонентів: знань, умінь,
способів діяльності, особистісну і соціальну значимість компетенції, реальні
об’єкти дійсності, досвід відповідної діяльності,
індикатори
сформованості
[16, с. 13]. Під час освітнього процесу в
студентів формуються й розвиваються
професійні компетенції, що визначають
готовність до подальшої виробничої діяльності.
На нашу думку, структура екологічної компетентності включає базові компетенції та охоплює цілий комплекс взаємопов’язаних компонентів, умов, факторів, способів природоохоронної діяльності особистості, сучасних виробничих

вимог. Як результат відбувається становлення екологічної компетентності студента інженерного спрямування. Також, за
таких умов студенти набувають екологічні знання, вміння, навички, формується
внутрішня мотивація до збереження навколишнього середовища, здійснюється
розвиток індивідуальних особливостей
особистості
(переконань,
здібностей,
пріоритетів), набувається досвід в природоохоронній діяльності під час навчально-виховного процесу.
Враховуючи вищесказане, ми пропонуємо наступну структуру екологічної
компетентності особистості (рис. 1).
Екологічна компетентність включає
базові, ключові компетентності, що за
характером є наскрізними, до яких відносять уміння вчитися, соціальну компетентність,
загальнокультурну,
здоров’язберігаючу, компетентність інформаційних і комунікаційних технологій,
громадянську, підприємницьку компетентність.
Формування екологічної компетентності засобами природоохоронної діяльності охоплює дві складові: індивід та
суспільство. Індивід виступає суб’єктом
втілення суспільних вимог, до яких відносять екологічні знання, вміння, навички, які в подальшому поєднуючись з
професійною діяльністю, носять природоохоронний характер. Формування внутрішніх мотивацій до збереження навколишнього середовища передбачає, що
мотив спонукає до дії, вчинку, діяльності. Він скоординовує поведінку людини в
певному напрямку, задаючи діяльності
необхідний вектор. Щоб студенти усвідомлювали мету своїх дій і співвідносили
їх з мотивами природоохоронної діяльності, ціль може залишатися незмінною, а
зміст повинен змінюватися − від благополуччя середовища залежить якість
життя, збереження природи нащадкам,
усвідомлення цінності природи в її неповторності тощо.
Самовдосконалення та рівень самоактуалізації, на нашу думку, має істотний
вплив під час формування екологічно
компетентної особистості. Самоактуалізація характеризується поетапним рухом
до повного розкриття власних можливостей і здібностей, який супроводжує індивіда протягом усього його життя та має
свої особливості на різних етапах особистісного та професійного становлення.
Другою складовою структури екологічної
компетентності є суспільство. Сучасні
актуальні проблеми взаємостосунків сус158
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пільства і природи висувають невідкладні завдання, одне з яких − виховання
особистості, здатної гармонійно співіснувати з природою, раціонально використовувати і відтворювати її багатства,
здатної оберігати природу. Це вимагає

переорієнтування освітнього процесу на
можливість здійснювати випереджувальну підготовку людини до переходу на
стратегію сталого розвитку.

Рис. 1. Структура екологічної компетентності
Отже,
суспільство
виступає
об’єктивним чинником формування екологічної компетентності, що з одного боку передбачає суспільне замовлення, потребу суспільства в екологічному моніторингу, експертизі об’єктів навколишнього середовища, а з іншого безпосередньо
навчально-виховний процес, освітньопрофесійні програми.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, формування професійної компетентності відбувається за
рахунок компетентнісного підходу в
освіті, що робить наголос на результат
навчання, як інтеграції академічної та
професійної освіти, саморозвиток, підвищення кваліфікації впродовж життя.
Як результат впливу згаданих факторів є
екологічно компетентна особистість з
певним набором знань, вмінь, навичок
природоохоронного характеру.
Таким чином, узагальнюючи вищезгадані визначення екологічної компете-

нтності, ми запропонували власне бачення даного поняття. Під екологічною компетентністю студентів технологічного
університету ми розуміємо сформовану
систему екологічних знань, вмінь, навичок, пронизаних сукупністю ціннісних та
мотиваційних особистісних рис, які трансформуються в стійке переконання збереження та відтворення навколишнього
середовища природоохоронними засобами. Як результат сформованості екологічної компетентності, виступає практична діяльність природоохоронного характеру, коли відбувається перехід від
знань, умінь, навичок до збереження
довкілля.
Формування екологічної компетентності здійснюється крізь призму ключових компетенцій, що включають: уміння
вчитись, соціальну компетентність, загальнокультурну
компетентність,
здоров’язберігаючу компетентність, компетентності з інформаційних і комуніка159
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ECOLOGICAL COMPETENCE AS THE PRECONDITION OF FORMATION
OF THE YOUNG PROFESSIONAL
Summary. Introduction. Modern production activity
makes significant changes in the natural environment.
The focus of future engineering specialists' preparation is
the problem of formation of their ecological responsibility,
competence and environmental protection skills under the
conditions of increased technogenic risks.
Purpose of the article is to highlight the main structural elements of environmental competence in the process of
professional training of engineering students.
Results. Based on the scientific and pedagogical research analysis, understanding basic tasks of delivered
task, having experience in a certain sphere and its application can be referred as typical characteristics of professional competence, that reflect its essence and content.
The formation of professional competence is ensured by
the competence approach, which is considered as the
orientation of the educational process on the formation
and development of key (basic) and subject competences
of personalities. The result of this process implies the
formation of general personal competence, that is the
totality of key competences, integrated personality trait.
Originality. In our opinion, the structure of ecological
competence includes basic competencies and covers a

whole complex of interrelated components, conditions,
factors, environmental protection methods of individual.
This results into the formation of environmental competence by students of the engineering profile.
Conclusion. Under environmental competence of the
students at technological universities we understand the
formed system of environmental knowledge, abilities, and
skills, permeated with the totality of valuable and motivational personality traits, which are transformed into the
strong conviction of conservation and reproduction of
environment by environmental protection means. As a
result of ecological competence formation, there comes
practical activity of nature conservation, when there is a
transition from knowledge, skills and abilities to environmental preservation.
Keywords: tecnogenic load; professional training;
competence; environmentally competent personality;
structure of environmental competence; conservation
activity.
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ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ
ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
Проаналізовано особливості формування
сценічної майстерності майбутнього актора,
що відбивається і на його виконавській творчості, і на професійній компетентності засобами
інноваційних технік.
Визначено, що сценічна майстерність є одним із найважливіших складників професійної
компетентності та діяльності майбутнього
актора, виступає запорукою професійної самореалізації актора та впливає на подальшу
професіоналізацію, яка трактується як комплексне багаторівневе та структурне утворення, що охоплює фізіологічно-психологічні аспекти особистості актора і формується в процесі професійної підготовки.

Встановлено етапи формування сценічної
майстерності майбутнього актора.
Зроблено висновок, що врахування особливостей формування сценічної майстерності у
процесі професійної підготовки майбутніх акторів дозволяє дібрати ефективні та якісні
форми, методи та засоби для підготовки конкурентоспроможних фахівців театрального
мистецтва.
Ключові слова: сценічна майстерність;
майбутні актори; театральне мистецтво.
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