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Borovyk L.V.
National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine
named after Bogdan Khmelnitsky

RATIONALE CRITERIA FORMATION OF PSYCHO-PEDAGOGICAL COMPETENCE
OF THE FUTURE BORDER-GUARD OFFICERS
Summary
In the article the features of professional activity of border-guard officers were investigated. In the course
of their operational duties, officers of the State Border Guard Service have to perform certain functions
related to the interaction with subordinate border guards. The article shows that each of these functions
involves the presence of border-guard officers psychological and pedagogical competence. To study the
level of formation of this personal quality in future border-guard officers, it is necessary to allocate criteria
for the formation of psychological and pedagogical competence. In the article, based on the analysis of
professional functions and using the method of expert assessments, the reasons for these criteria have
been substantiated.
Keywords: border-guard officers, psychological and pedagogical competence, professional functions,
method of expert assessments, criteria.

УДК 37.011.3-051:[373.2.015.31:574]
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Волинець Ю.О., Стаднік Н.В.
Київський університет імені Бориса Грінченка

остановка проблеми. В Україні на сьогод
нішній день особливого значення у змісті
підготовки майбутніх фахівців вищих педаго
гічних навчальних закладів набуває екологічна
складова. Оскільки в сьогоднішніх умовах по
стає проблема більш раціонального використан
ня природних ресурсів і збереження довкілля
для нашої держави, стратегічним завданням
для підготовки майбутніх фахівців дошкільної
освіти, перш за все, повинно бути формування
екологічної культури та свідомості. Особливої
актуальності це завдання набуває при підго
товці фахівців, чия майбутня професійна діяль
н ість пов’язана з проблемами збереження, від
творення і використання природних ресурсів.
Саме тому, важливу роль тут має відігравати
якісна екологічна освіта підростаючого поколін
ня. З іншого боку, важливу роль у вирішенні
екологічної проблеми відіграє громадськість,
активна позиція особистості, локальної громади,
суспільства в цілому.
Незважаючи на широкий науковий інтерес,
питання про професійну готовність майбутніх
дошкільних педагогів до екологічного виховання
дітей ще не отримало належної увал: дослідни
ків. Потреба підготовки педагога з дошкільної

П

освіти, здатного здійснювати професійну діяль
ність з окресленої проблеми, зумовила наш ін
терес. Таким чином, навчально-виховний процес
вищого навчального педагогічного закладу має
забезпечити ґрунтовну професійну підготовку
майбутніх дошкільних педагогів до екологічного
виховання та створити сприятливі умови для ви
явлення і розвитку їхніх творчих здібностей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичні засади екологічної освіти і вихован
ня, складалися на основі гуманістичних ідей ви
датних педагогів різних епох (Я. Коменський,
Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинський,
К. Ушинський,). Проблеми формування сус
пільної та індивідаульної екологічної свідомос
ті відображено у працях філософів (В. Деркач,
В. Крисаченко, В. Кремень, А. Кочергін, А. Т о л 
стоухов, М. Хілько, Г. Швебс та ін.). Вагомими
для нашого дослідження стали наукові розвідки
підготовки фахівців дошкільної освіти висвітле
но у дослідженнях Л. Артемової, Г. Бєлєнької,
О. Богініч, А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Лисенко,
М. Машовець, Т. Поніманської, Г. Тарасенко,
які вивчали проблему готовності майбутніх до
шкільних педагогів до екологічного виховання
дітей дошкільного віку.
© Волинець Ю.О., Стаднік Н.В., 2018

П Е Д А Г О Г ІЧ Н І Н А У К И

У статті висвітлено теоретичні аспекти проблеми формування готовності майбутніх дошкільних педагогів
до екологічного виховання дітей дошкільного віку. Розкрито основні поняття дослідження: «культура .
«екологія», «екологічна свідомість». З’ясовано роль екологічної свідомості особистості. Визначено прин
ципи екологічного виховання. Охарактеризовано складові професійної готовності майбутніх вихователів
закладів дошкільної освіти до екологічного виховання дошкільників.
Ключові слова: професійна діяльність, дошкільна освіта; готовність майбутніх дошкільних педагогів до
екологічного виховання дітей дошкільного віку, культура, екологія, екологічна свідомість.
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Виділення невирішених раніше частин за
гальної проблеми. Зробивши аналіз зазначених
вище праць, ми можемо зробити висновок, що
на сьогоднішній день прослідковується недостат
ній рівень сформованості екологічної культури
сучасної студентської молоді, їхньої відпові
дальності за стан навколишнього природного се
редовища і практичної підготовки до збережен
ня й охорони довкілля. Екологічні зміни носять
масштабний характер і негативно впливають на
життя та здоров’я людей, тому концепція еко
логічної освіти дітей дошкільного віку є досить
актуальною. Сучасний заклад дошкільної освіти
має виховати покоління з ґрунтовними екологіч
ними знаннями, екологічною культурою та свідо
мим ставленням до оточуючого середовища.
Незважаючи на існуючі напрацювання і запити
практики щодо існуючої проблеми, а, відповідно,
й сформованості готовності дошкільних педагогів
до екологічного виховання дітей дошкільного віку
ще не знайшли ґрунтовного вирішення.
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є розкрити проблему формування готовності
майбутніх дошкільних педагогів до екологічного
виховання дітей дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу. З метою вдо
сконалення проблеми формування готовності
майбутніх дошкільних педагогів до екологічно
го виховання дітей дошкільного віку важливо
з ’ясувати сучасний стан цієї підготовки. Одним
із пріоритетних напрямів розвитку України на
шляху її інтеграції з країнами Євросоюзу є еко
логічна безпека в усіх сферах діяльності. Її за
безпечення тісно пов’язано з підготовкою якісно
нової генерації спеціалістів, не тільки озброє
них фаховими знаннями для вирішення проблем
і подолання локальних екологічних криз, але
й здатних до продуктивної міжнародної співп
раці. Ідеї вдосконалення навчання через інте
грацію навчальних дисциплін, їх міжпредметні
зв’язки висловлювалися ще класиками педагогі
ки (І. Гербарт, Я. Коменський, Д. Локк, І. Песталоцці, К. Ушинський) [8, с. 313].
Н. Лисенко зазначає, що для того, щоб на
практиці реалізувати високий рівень екологічно
го виховання, необхідно чітко уяснити методику
цієї роботи. Основними стадіями цього процесу
учена визначає засвоєння дітьми екологічних
знань та перетворення їх в елементи переконань
як основне ядро свідомості [5, с. 140].
Розглянемо поняття «культура» та «еколо
гія». В педагогічному словнику «культура» (від
лат. киїґига - виховання, освіта, розвиток) ви
значається, як сукупність практичних, матері
альних і духовних надбань суспільства протягом
його історії [7]. Екологія (грец. оікоє - будинок,
дім) - один із розділів біології, який досліджує
взаємовідносини між біотичними та соціальними
цілісностями та їхнім середовищем [3].
За Н. Лисенко «екологічна свідомість - це
властивий людині стереотип ставлення до на
вколишньої природи через засвоєння виробленої
системи знань» [4].
Завдання педагога вищого педагогічного на
вчального закладу полягає в тому, щоб розбуди
ти інтелектуальні сили сучасної молоді, показати
їм морально-етичну сторону людських відносин
з природою, забезпечити багатогранні умови

спілкування учнів з природою. Важливим чинни
ком обґрунтування технології екологічного вихо
вання та практичної природоохоронної діяльнос
ті у вищому педагогічному навчальному закладі
є необхідність врахування таких основних прин
ципів: пізнання природи як єдиного цілого; мо
рально-естетичний вплив природи на особистість
дитини; єдність патріотичного, емоційного, пізна
вального ставлення до природи і практичних дій
її збереження.
Науковці Г. Бєлєнька, Т. Науменко, О. Половіна, висувають перед майбутніми фахівцями
дошкільної освіти завдання сформувати у дітей
естетичне ставлення до природи, вміння поміча
ти її красу, милуватися об’єктами та явищами
природи, відчувати свій фізичний та емоційний
зв’язок з нею [2, с. 155]. Можливість і успіш
ність вивчення законів природи в дошкільному
дитинстві доведено численними психологічними
та педагогічними дослідженнями (О. Запорожець,
Н. Лисенко, Л. Міщик, С. Ніколаєва, 3. Плохій,
М. Поддьяков, Н. Рижова, П. Саморукова, О. Терентьєва, І. Хайдурова тощо).
Отже, екологічна освіта й виховання не можуть
зосереджуватися тільки на оволодінні дошкіль
никами екологічними знаннями чи відповідними
нормами, правилами поведінки. Основною метою
екологічної освіти й виховання є формування
і розвиток екологічної культури особистості. За
значимо, що успіх педагогічної майстерності сту
дентів вищих педагогічних навчальних закладів
значною мірою залежить від сформованості від
повідного рівня екологічної культури. Водночас,
щоб забезпечити ефективне виконання завдань,
які висуває перед вихователем суспільство, об
межитись формуванням якихось окремих сторін
особистості педагога не можна.
Актуальним для нашого дослідження є розу
міння професійної готовності майбутніх дошкіль
них педагогів до екологічного виховання дітей
дошкільного віку як закономірного результату
цілеспрямованої підготовки, самовизначення, са
моосвіти, що регулює діяльність та забезпечує її
ефективність. Водночас, готовність особистості до
будь-якої діяльності та виконання практичних дій
у сучасних наукових дослідженнях та психолого-педагогічній літературі розглядається з різних
точок зору: як прояв цілісної інтегративної якості
особистості, що передбачає мобілізацію психоло
гічних та фізичних сил людини і дає змогу оптимізувати діяльність; характеризується емоцій
но-ціннісним ставленням до виховання, стійкою
професійною спрямованістю, наявністю відповід
них знань та умінь; як психологічний стан особис
тості, що виявляється наявністю у суб’єкта обра
зу структури певної дії і постійної спрямованості
на її виконання, цілісність стану визначається
повноцінним розвитком, що взаємодоповнюється
та взаємообумовлюється інтелектуальним, моти
ваційним та операційним компонентами у струк
турі особистості [9, с. 23]: як цілісне, системне, ін
тегративне утворення особистості, що передбачає
єдність теоретичної, практичної і морально-етич
ної підготовки майбутнього фахівця дошкільної
освіти; містить переконання, ставлення, мотиви,
почуття, інтелектуальні та вольові якості, знання,
вміння, навички й налаштованіеть на певну по
ведінку; є мірою професійної зрілості вихователя

: забезпечує швидку адаптацію, актуалізаш:-: =люристання у педагогічній практиці знань уншь
: навичок, набутих у вищому навчальнок’.'
—
Р , с. 63-64].
Суттєвою ознакою екологічних знань є те шс
зони відображають не лише існуюче, а й е є і с х ш зе. тобто спрямовують на майбутнє, даючи те і-: у
орієнтацію діям людей у використанні ресурсіз
природи для розвитку суспільства [8, с. 222-224’.
Водночас, О. Безпалько характеризує готозність
ло діяльності як психологічний стан, як характе
ристику, якість особистості, сукупність мотпзіз.
установок, почуттів, знань та вмінь тощо. Автор
підкреслює, що розбіжності у розумінні сутнос
ті готовності можна пояснити «рівнем, на яком',
зона розглядається: функціональному чи особистісному» [1, с. 37].
Отже, зміст і структура поняття «гот ов
ніст ь» зумовлюється таким видом діяльності,
який є кінцевою метою підготовки майбутнього
вихователя дошкільного навчального закладу.
У контексті нашого дослідження, акцентуємо
увагу на формуванні готовності майбутнього до
шкільного педагога до екологічного виховання ді
тей дошкільного віку, виділивши два компонента
готовності: особистісна та педагогічна.
Особистісний компонент готовності відо
бражає мотиви, ідеали, установки та професій
ні можливості майбутніх фахівців дошкільної
освіти. Будь-яка діяльність потребує від люди
ни індивідуальних психологічних якостей, що
слугують передумовами її успіху, тому суттє
ве педагогічне значення у процесі формування
екологічної культури дитини дошкільного віку,
має культура ставлення до природи самого ви
хователя дошкільного навчального закладу. Та
ким чином, перший блок у структурі професійної
готовності майбутнього вихователя дошкільного
навчального закладу до екологічного виховання
(особистісна готовність) відображає особливос
ті ставлення та характер діяльності дошкільного
педагога стосовно природи, певного мірою визна
чає зацікавленість педагога в діяльності з еко
логічного виховання у дошкільному навчальному
закладі, її характер. Зауважимо, що особистіс
на готовність майбутнього фахівця з дошкільної
освіти до екологічного виховання у структурі про
фесійної готовності відображає особливості став
лення та характер діяльності до природи. Другий
компонент готовності має відображати профе
сійні якості педагога - знання, уміння, навички,
мотиви діяльності, професійної майстерність,
які необхідні для створення сприятливих умов,
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шлє формування екологічної культури дітей до—^— -=--п віку. Отже, формування готовності
майбутніх дошкільних педагогів до екологічного
-.-.— я дітей дошкільного віку, визначаємо
як єдність двох взаємопов’язаних компонентів.
І тзбистісна готовність майбутніх вихователів до
екологічного виховання полягає у бажанні самого
студента до пошуку інформації, її сприймання
гад час навчального процесу у ВНЗ.
Таким чином, ефективність та всебічність
формування готовності майбутніх дошкільних
педагогів до екологічного виховання дітей до
шкільного віку у педагогічній діяльності визна
чається комплексом заходів, які передбачають
теоретичне ознайомлення зі змістом, формами
й методами організації виховного процесу, що
реалізується шляхом засвоєння спеціальних
знань на лекційних курсах; оволодіння прийо
мами та методами педагогічного впливу під час
проведення практичних та семінарських занять;
практичну роботу із набуття навичок і вмінь
організації процесу екологічного виховання до
шкільників під час педагогічної практики у ЗДО
тощо. Екологічне виховання являє собою ціле
спрямовану педагогічну діяльність, розраховану
на заміну якісних параметрів ставлення людини
й суспільства до всього навколишнього серед
овища. Перебудова індивідуальної та суспільної
свідомості є провідним фактором. Розуміння того,
що людина нерозривно пов’язана з довкіллям,
цілком і повністю залежить від стану природи,
зумовлює докорінно перебудовувати відноси
ни з нею: діяльність спрямована на розв’язання
екологічних проблем, має стати нормою людської
етики. У зв’язку з цим виникає необхідність у за
своєнні знань, умінь, досвіду, які стосуються су
часної екології.
Висновки і пропозиції. Отже, проведений
аналіз засвідчив, що проблема формування го
товності майбутніх дошкільних педагогів до еко
логічного виховання дітей дошкільного віку, буде
залежить від ефективності створення умов, по
шуку нових організаційних форм і методів, спря
мованих на розвиток творчої активності студен
тів та прагнення їх до дослідницької діяльності,
які сприяють особистісно-професійному розви
тку і саморозвитку педагога-дослідника. Про
ведене дослідження не вичерпує всіх аспектів
означеної проблеми. Отримані результати дово
дять необхідність подальшого урізноманітнення
форм та методів професійної підготовки майбут
ніх фахівців р з дошкільної освіти до екологічно
го виховання дітей дошкільного віку.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ДОШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ
К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье освещ ены тео р ети ч еск и е асп екты п р облем ы ф орм ирования готовности б у д у щ и х д ош к о льн ы х
педагогов к эк о ло ги ч еск о м у воспитанию д е т е й дош кольн ого возраста. Р а ск р ы ты основны е понятия
исслед ован и я: « к у л ь т у р а », «э к о л о г и я », «эк о л о ги ч е с к о е созн а н и е». В ы яснен а р о л ь экологи ческого со
знан ия личн ости. О п р ед еле н о принципы экологи ческого воспитания. О хар ак тер и зован ы состав ля ю щ и е
п р оф есси он альн ой готовности б у д у щ и х в о сп и та т елей у ч р еж д ен и й дош кольн ого образован и я к эк о л о 
ги ческ ом у воспитанию дош кольников.
Ключевые слова: п р оф есси он альн ая д е я т е л ь н о с т ь , д ош к о льн ое образование, готовн ость б у д у щ и х д о
ш к о льн ы х педагогов к эк ологи ч еск ом у воспитанию д ет ей д ош кольн ого возраста, к у л ь т у р а , экология,
эк ологи ческ ое сознание.

Volynets Y.A., Stadnik N.V.
K ie v U n iversity Boris Grinchenko

l

FORMATION OF READINESS OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS
TO THE ENVIRONMENTAL EDUCATION OF PRESCHOOL-AGE CHILDREN
Summary
In the article th e th eoretica l aspects o f the p ro b lem o f fo rm in g the readiness o f fu tu re preschool teachers fo r
th e ecological education o f preschool ch ild ren a re h igh ligh ted. T h e basic concepts o f research a re described:
«c u ltu re », «e c o lo g y », «ecologica l consciousness». T h e role o f ecological consciousness o f person ality is revealed.
T h e principles o f ecological education are defined. T h e com ponents o f th e professional readiness o f fu tu re
educators o f pre-sch ool establishm ents fo r the ecological education o f preschool ch ild ren are described.
Keywords: p rofession al a c tiv ity , p re-sch ool education; th e readiness o f fu tu re p resch ool teach ers fo r the
ecologica l edu cation o f ch ild ren o f presch ool age, cu ltu re, eco lo gy, eco logica l consciousness.
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