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КОМПОНЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Розкрито зміст екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій, яку досліджуємо як 
інтегральну якість особистості, котра характеризується екологічною свідомістю, екологічним мисленням, системою 
теоретико-педагогічних знань у галузі екологічної освіти, що виявляється у ціннісних орієнтаціях майбутніх фахівців, 
мотивує екологічно зумовлену поведінку та життєдіяльність, екологічну перетворювальну активність і здатність 
реалізовувати екологічно спрямовану професійну діяльність.

У структурі досліджуваного феномену виокремлено аксіологічний, знаннєвий, діяльнісний і рефлексивний компонен-
ти. Аксіологічний компонент виявляє еколого-професійну спрямованість і мотивацію особистості у процесі професій-
ної підготовки; усвідомлення студентами особливостей предметно-перетворювальної діяльності, бажання її органі-
зовувати; актуалізує мотиви майбутніх учителів трудового навчання та технологій для реалізації екологічної освіти 
у професійній діяльності. Знаннєвий компонент виявляється в накопиченні, зберіганні та систематизації інформації 
про характер взаємодії природи та суспільства, про глобальні екологічні проблеми та способи їхнього розв’язання; 
спонукає до розуміння змісту, сутнісних ознак і етапів педагогічної діяльності, спрямованої на розвиток екологічної 
культури в учнів. Діяльнісний компонент забезпечує практичне застосування екологічних і методичних знань; формує 
методичні вміння реалізації екологічної освіти й екологічної активності з освоєння навколишнього середовища у про-
фесійній діяльності. Рефлексивний компонент поєднує здатність здійснювати самооцінку й самоконтроль професій-
ної активності, спрямованої на розвиток екологічної культури учнів; вміння аналізувати власну предметно-перетво-
рювальну діяльність; рефлексивність; здатність до саморозвитку.
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У сучасному світі екологічні проблеми набули глобального характеру. Пріоритетним напрямом освіт-
ньої політики в Україні є екологічне виховання особистості, оскільки екологічна культура постає не лише 
засобом збереження природи, а й людської цивілізації загалом. Зміна поглядів на роль освіти у розв’язанні 
завдань екологічного характеру, нові вимоги до професійної діяльності вчителів за умов сталого розвитку 
актуалізують проблему підготовки майбутніх фахівців у контексті екологічної освіти. Сучасна школа потре-
бує учителів трудового навчання і технологій із високим рівнем професійної екологічної культури, здатних 
усвідомлювати та розв’язувати ідеї коеволюції людини та природи, реалізовувати екологічну освіту учнів-
ської молоді. Тож постає питання якісного оновлення системи екологічної підготовки й розвитку екологічної 
культури майбутніх учителів у закладах вищої освіти.

У наукових працях проблема екологічної культури особистості вивчається в різних аспектах і напря-
мах, таких як: мета і зміст екологічної освіти молоді (Л. Виговський, Т. Виговська [1], Т. Завгородня [4], 
Л. Лук’янова [6], Д. Федоренко [12] та ін.); технології розвитку екологічної культури фахівців різних галу-
зей (Т. Пузир [8], Н. Степанюк [10], К. Стецюк [11] та ін.); підготовка майбутніх учителів до екологічного 
виховання учнів (В. Гончарук [2], О. Задорожна [5], Федотенко [13] та ін.). Безумовно, здійснені наукові роз-
відки, спрямовані на вивчення особливостей екологічної підготовки сучасних фахівців, є цінними для цього 
дослідження, проте формування екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій 
сьогодні залишається поза увагою науковців.

Мета статті – розкрити змістові характеристики екологічної культури майбутніх учителів трудового 
навчання та технологій.

Аналіз наукової літератури з актуалізованої проблеми засвідчує наявність різних наукових поглядів і під-
ходів до розуміння складників екологічної культури, що віддзеркалено в низці педагогічних досліджень 
(В. Гончарук [2], В. Гуцол [3], Л. Лук’янова [6], Федотенко [13] та ін.).

Ґрунтовний аналіз структурних компонентів екологічної культури пропонують В. Гуцол [3], Л. Лукянова 
[6], І. Федотенко, О. Дорошко [13]. Зокрема, дослідники зазначають, що екологічна культура містить еколо-
гічну свідомість, переконання, стиль життя; екологічний світогляд, світобачення; екологічну поведінку і діяль-
ність щодо створення матеріальних і духовних цінностей; екологічні знання і мову науки; систему моральних 
еколого-культурних цінностей; екологічно чисті виробництва і продукцію, яка випускається ними; екологічні 
установи й організації, котрі мають наукову, педагогічну, управлінську, практичну спрямованість; оптимальні 
норми та способи взаємодії суспільства і навколишнього середовища; систему еколого-соціальних відносин 
у суспільстві. Окреслені компоненти, на думку науковців, визначають екологічну культуру як невіддільний 
складник загальнолюдської культури й основний чинник мотивації людини до здорового способу життя, шано-
бливого ставлення до природи, відповідальної поведінки в навколишньому середовищі.

У загальному контексті результатів наукових досліджень вирізняється аналіз структурних компонентів 
екологічної культури, який запропонував В. Гончарук, із погляду професійної підготовки студентів природ-
ничих спеціальностей.
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Учений характеризує екологічну культуру майбутніх учителів як певний рівень її розвитку з позиції вза-
ємозалежних компонентів: 1) мотиваційного (інтереси, потреби, мотиви, бажання здійснювати екологічне 
виховання учнів, проводити з ними природоохоронну діяльність); 2) змістового (екологічні знання – наукові 
відомості в галузі теоретичної та прикладної екології, інтелектуальний розвиток у цій галузі); 3) процесу-
ального (здатність здійснювати навчально-виховний процес, спрямований на екологічне виховання учнів, 
у всій його складності; використовувати різні способи здійснення екологічної діяльності; застосовувати різ-
номанітні (зокрема інноваційні) методи та технології навчання і використовувати сучасні засоби навчання 
на уроках із природничих дисциплін); 4) креативно-діяльнісного (здатність до імпровізації, експромту, ство-
рення нового у професійній діяльності; нетрадиційний підхід до організації навчально-виховного процесу 
та позакласної діяльності, спрямованої на формування екологічної культури особистості ;відкритість щодо 
педагогічних інновацій у професійній діяльності; вміння творчо вирішувати будь-які екологічні ситуації); 
5) рефлексивного (власна активність і залучення учнів до природоохоронної діяльності; сформованість реф-
лексивної позиції (характер оцінки педагогом себе як суб’єкта природоохоронної діяльності); самооцінка, 
самокорекція та самоаналіз поведінки в екологічній ситуації) [2, c. 45–46].

Унаслідок аналізу екологічної культури вчителя, вивчення її специфіки та функціональних особливостей 
науковці [2; 6; 8; 12] визначають такі компоненти у структурі екологічної культури: 

– когнітивний (пізнавальний) – відображає її інформаційно-пізнавальні функції та проявляється в нако-
пиченні, зберіганні та систематизації інформації про основні ідеї та характер взаємодії природи і суспіль-
ства, про глобальні екологічні проблеми та способи їхнього розв’язання;

– аксіологічний (ціннісний) компонент містить цінності й ідеали, переконання і вірування, які регу-
люють повсякденне життя і діяльність людини. Ціннісне ставлення людини до природи є універсальним 
важелем, що визначає способи його впливу на природу і вибір засобів такого впливу;

– емоційно-чуттєвий – становить основу потребнісно-мотиваційної сфери особистості. Тільки разом 
почуття і розум створюють сукупність духовних сил людини і допомагають їй повною мірою усвідомити 
своє призначення в цьому світі, осягнути сенс свого існування і відповідно до цього розуміння здійснювати 
освоєння навколишнього світу;

– морально-етичний компонент передбачає дбайливе ставлення не тільки до людських, а й до всіх при-
родних істот;

– нормативно-правовий – регулює екологічні норми поведінки людини;
– діяльнісний компонент визначає перехід світоглядних аспектів у практичну площину; характеризує 

готовність особистості до певного типу діяльності згідно з її поглядами і переконаннями. Цей компонент 
формує реальну діяльність з освоєння навколишнього середовища за конкретних умов.

Системний, гармонійний розвиток кожного з виділених компонентів визначає загальний рівень екологіч-
ної культури особистості [13, с. 6–8].

З позиції нашого дослідження науковий інтерес становить визначення компонентів у структурі екологіч-
ної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій. Для визначення змістових характеристик 
і структури екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій ми проаналізували 
кваліфікаційні вимоги, визначені у проєкті Стандарту вищої освіти України (2017). З-поміж предметних 
компетентностей і програмних результатів навчання випускника спеціальності 014.10 Середня освіта (Тру-
дове навчання та технології) визначено знання екологічних питань техніки та виробництва, будови та прин-
ципів дії технічних систем; здатність до організації та проведення позакласної і позашкільної роботи для 
здійснення предметно-перетворювальної діяльності в закладах освіти; здатність організовувати контроль 
захисту довкілля.

На наш погляд, “екологічна культура майбутніх учителів трудового навчання та технологій” є інтеграль-
ною якістю особистості, що характеризується екологічною свідомістю, екологічним мисленням, системою 
теоретико-педагогічних знань у галузі екологічної освіти, виявляється у ціннісних орієнтаціях майбутніх 
фахівців, мотивує екологічно зумовлену поведінку та життєдіяльність, екологічну перетворювальну актив-
ність і здатність реалізовувати екологічно спрямовану професійну діяльність. Екологічну культуру майбут-
ніх учителів трудового навчання та технологій розглядаємо, з одного боку, як складник їхньої професійної 
культури, а з іншого – як складник особистісної культури, який уможливлює успішну реалізацію екологічної 
освіти майбутнього фахівця.

Унаслідок узагальнення результатів наведених досліджень науковців та уточнення сутності екологічної 
культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій ми виокремили чотири структурні компо-
ненти: аксіологічний, знаннєвий, діяльнісний і рефлексивний.

Аксіологічний компонент відображає глибокий стабільний інтерес до екологічної освіти, наявність 
у студентів інтересу до вивчення стану навколишнього середовища та до розв’язання екологічних проблем; 
виражає усвідомлення майбутніми вчителями значущості та специфіки майбутньої еколого-перетворюваль-
ної діяльності, бажання її реалізовувати; наявність домінантного типу мотивації до професійної діяльності, 
спрямованої на формування екологічної культури учнів.

Знаннєвий компонент виявляється у сформованості системи знань основних ідей і характеру взаємодії при-
роди та суспільства, глобальних екологічних проблем і способів їхнього розв’язання у майбутній професійній  
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діяльності вчителів трудового навчання та технологій; спонукає до здобуття методичних і методологічних 
знань, які дозволять організувати професійну діяльність екологічної спрямованості, розуміння змісту, сутніс-
них ознак і технології педагогічної діяльності, спрямованої на розвиток екологічної культури учнів.

Діяльнісний компонент забезпечує практичне застосування екологічних і методичних знань; формує методичні 
вміння реалізації екологічної освіти й екологічної активності з освоєння навколишнього середовища у професій-
ній діяльності; передбачає наявність компетентностей учителів застосувати в еколого-перетворювальній діяльності 
педагогічні інновації, новітні інформаційно-комунікаційні та комп’ютерні технології, активні методи та прийоми; 
вміння реалізувати пошуково-дослідницьку й науково-технологічну екологічну діяльність; уміння застосовувати 
технології оцінювання стану довкілля й розробляти чітку програму природозбережувальних заходів.

Рефлексивний компонент поєднує здатність здійснювати самооцінку й самоконтроль професійної актив-
ності, спрямованої на розвиток екологічної культури учнів; вміння аналізувати власну предметно-перетво-
рювальну діяльність; рефлексивність; збагачення досвіду еколого-педагогічного самовиявлення й еколого-
творчої самореалізації екологічної культури під час професійної підготовки, здатність до саморозвитку.

Наступним етапом дослідної роботи була перевірка кореляційного взаємозв’язку між аксіологічним (К1), 
знаннєвим (К2), діяльнісним (К3) і рефлексивним (К4) компонентами екологічної культури майбутніх учи-
телів трудового навчання та технологій і підтвердження правомірності їхнього існування.

На думку А. Наслєдова [7, c. 147–151], О. Сидоренко [9, с. 200], кореляційний зв’язок виявляється тоді, 
коли кожному зі значень однієї випадкової величини відповідає умовний розподіл ймовірностей значень 
іншої величини, і навпаки, кожному із значень другої величини відповідає умовний розподіл ймовірностей 
значень першої випадкової величини.

Для такої перевірки ми обрали групу майбутніх учителів трудового навчання та технологій із кількістю 
47 студентів Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 
Для отримання показників екологічної культури використано комплексну авторську методику, яка дала змогу 
певною мірою оцінити рівень розвитку аксіологічного, знаннєвого, діяльнісного і рефлексивного компонентів.

Розрахунки кореляційного зв’язку складників екологічної культури здійснено з використанням про-
грамного середовища “Statistica” [14]. Відповідно до отриманих результатів складено матрицю кореляцій 
(табл. 1). Графічну інтерпретацію виду зв’язку між компонентами екологічної культури майбутніх учителів 
трудового навчання та технологій представлено на рис. 1.

Таблиця 1
Матриця кореляційного зв’язку між компонентами екологічної культури 

майбутніх учителів трудового навчання та технологій
Correlations (Spreadsheet) 

Marked correlations are significant at p <0,05 N=47 

Компоненти Means Std.Dev. К1 К2 К3 К4

К1 0,84 0,59 1,00 0,79 0,91 0,75
К2 1,03 0,80 0,79 1,00 0,79 0,95
К3 0,79 0,52 0,91 0,79 1,00 0,90
К4 0,88 0,59 0,75 0,95 0,90 1,00

 

y = 1,0425x + 0,035
R² = 0,776
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Рис. 1. Візуалізація кореляційного зв’язку складників екологічної культури 
(на прикладі знаннєвого й аксіологічного компонентів)
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Отримані дані засвідчують, що між виокремленими нами компонентами екологічної культури існує коре-
ляційний зв’язок. Особливо відчутно аксіологічний складник впливає на знаннєвий і діяльнісний, тобто між 
ними існує тісний зв’язок.

Отже, проведений нами кореляційний аналіз підтвердив, що визначені складники справді характеризують 
екологічну культуру майбутніх учителів трудового навчання та технологій на рівні значущості .05,0≤p

Висновки. Екологічна культура майбутніх учителів трудового навчання та технологій є системним дина-
мічним особистісним утворенням, тому містить низку структурних компонентів, що забезпечують існу-
вання цілого. Зокрема, до цих компонентів належать аксіологічний, знаннєвий, діяльнісний і рефлексивний. 
Проведений кореляційний аналіз підтвердив, що визначені складники справді характеризують екологічну 
культуру майбутніх учителів трудового навчання та технологій, готовність (p≤0,05).
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Chystiakova L. O. Component-structural analysis of ecological culture of future teachers of handicraft education 
and technologies

The article reveals the meaning of the ecological culture of future teachers of handicraft education and technology, which 
we study as an integral quality of personality, characterized by ecological consciousness, ecological thinking, a system 
of theoretical and pedagogical knowledge in the field of ecological education, which is manifested in the value orientations 
of future professionals, motivates ecologically conditioned behavior and life, ecological transformational activity and ability 
to implement the ecologically oriented professional activity. The axiological, cognitive, active, and reflexive components are 
distinguished in the structure of the studied phenomenon.

The axiological component reveals the ecological and professional orientation and motivation of the individual in the process 
of professional training; students' awareness of the peculiarities of subject-transforming activity, the desire to organize it; 
actualizes the motives of future teachers of handicraft education and technology for the implementation of environmental education 
in professional activities. The knowledge component is manifested in the accumulation, storage, and systematization of information 
about the nature of the interaction of nature and society, about global environmental problems and ways to solve them; encourages 
understanding of the content, essential features, and stages of pedagogical activity aimed at the development of ecological culture 
in students. The active component provides practical application of ecological and methodical knowledge; forms methodical skills 
of realization of ecological education and ecological activity on the development of the environment in professional activity. The 
reflective component combines the ability to carry out self-assessment and self-control of professional activity aimed at developing 
the ecological culture of students; ability to analyze own subject-transforming activity; reflexivity; ability to self-development.

Key words: ecological culture, future teachers of handicraft education and technologies, professional training.


