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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Компетентність, професіоналізм державних служ$

бовців на всіх етапах розвитку держави зумовлює

успішність реалізації її цілей та завдань. Особливо сьо$

годні відчувається дефіцит професійної компетентності

сучасних працівників державних служб України.
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У статті розглядаються підходи формування екологічної культури та екологічної компетент�

ності державних службовців у системі професійної підготовки фахівців державної служби

України.

Погіршення екологічної ситуації в Україні, яка все більше впливає на здоров'я людей, є атри�

бутом сучасності. Один з основних причин цього є низька ефективність системи державного

управління сектора охорони навколишнього середовища України. Потреба у фахівцях�екологів

у державній службі у зв'язку з погіршенням екологічної ситуації в Україні. У регіонах країни

страждають від ірраціонального, незбалансований економічний, надмірне виснадження при�

родних ресурсів, все більше число промислових скидів, побутового забруднення, впливу аварії

на Чорнобильській атомній електростанції та інших. Основним напрямом формування екологі�

чної культури державних службовців процес їх професійної підготовки.

The article considers the approaches of formation of ecological culture and ecological competence

of civil servants in the system of professional training of specialists of the state service of Ukraine.

The deterioration of the ecological situation in Ukraine, which increasingly affects people's health,

is an attribute of modernity. One of the main reasons is the low efficiency of the state management

system environmental sector of Ukraine. The need for specialists�ecologists in the public service

due to worsening environmental crisis in Ukraine. The regions of the country suffer from irrational,

unbalanced economic, excessive depletion of natural resources, the increasing number of industrial

discharges, domestic pollution, the impact of the accident at the Chernobyl nuclear power plant and

other.

The main direction of formation of ecological culture of civil servants is the process of their

professional training.
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Погіршення екологічної ситуації в Україні, яка все

більше впливає на здоров'я людей, є атрибутом сучас$

ності. Однією з основних причин є низька ефективність

системи державного управління природоохоронною

сферою України. Потреба підвищення рівня екологіч$

ної культури в державних службах зумовлена заго$
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стренням екологічної кризи в Україні. Регіони держа$

ви страждають від нераціонального, незбалансовано$

го господарювання, перевиснаження природних ре$

сурсів, підвищення рівня промислових скидів, побуто$

вих забруднень, впливу аварії на Чорнобильській АЕС

тощо.

Основним напрямом формування екологічної куль$

тури державних службовців є процес їх навчання.

Тому дуже актуальною є тема аналізу концептуаль$

них підходів до формування екологічної культури дер$

жавних службовців в системі їх професійної підготов$

ки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В Україні комплексного дослідження проблемати$

ки екологічної культури та компетентності зокрема еко$

логічної компетенції державних службовців, особливо

тих, які працюють у системі управління охороною на$

вколишнього середовища досі не проводилося.

Сучасний стан і розробленість проблеми характе$

ризується наявністю значної кількості досліджень, при$

свячених аналізу, оцінці і процесам формування про$

фесійної діяльності державних службовців. Компе$

тентність як специфічна характеристика конкретної про$

фесійної діяльності суб'єкта розглядалася А. Кохом,

О.С. Кузьміним, Л.О. Петровською, Н.В. Кузьміною,

Ю.М. Жуковим, П.В. Растянниковим, Е.А. Яблоковою,

А.П. Ситніковим, O.A. Деркачем, Л.І Елшиною, Р.Л. Кри$

чевським, Л.І. Берестовим, С.Ю. Степановим, О.А. По$

ліщук, І.М. Семеновим, А.С. Гусєвою, А.К. Марковою,

А.А. Бодалевим, В. Крисаченко [5], О.Л. Пруцаковою

[8], М.К. Ярмистим [10].

Окремим аспектам вивчення формування екологіч$

ної культури майбутніх спеціалістів державних служб

у навчальних закладах присвятили свої дослідження

О.А. Король, Т.В. Кузнєцова, С.Н. Либідь, В.В. Львова,

П.Н. Пономарьова, Г.Д. Пустовіт, Г.Н. Тарасенко,

М.Н. Швед, В.И. Загвязинський [1], О. Кудрявцева [6],

Н.Р. Нижник [7], О.Г. Пухкал [9].

Але сьогодні ще не досліджені питання формуван$

ня екологічної культури у процесі практичної діяльності

державних службовців та дидактичних процесів, немає

досліджень формування екологічної компетентності з

урахуванням національних традицій та впливу менталь$

ності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз сучасних підходів до форму$

вання екологічної культури та екологічної компетент$

ності державних службовців в системі їх професійної

підготовки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО ЗМІСТУ
У всьому спектрі питань, які сьогодні вивчаються су$

часними дослідниками в сфері підвищення компетент$

ності та професіоналізму державних службовців, питан$

ня формування екологічної культури ще є відносно но$

вим та невивченим, яке дуже гостро встає у зв'язку с

тим, що людство дуже наблизилося до глобальної еко$

логічної кризи.

Згідно з В. Крисаченко [5], екологічна культура ви$

значається як одна з форм культури, як здатність лю$

дини відчувати живе буття світу, пристосовувати його

до себе, взаємоузгоджувати власні потреби і устрій при$

родного довкілля.

Екологічна культура — це функціональна основа

існування людини. Вона уможливлює доцільне і ефек$

тивне природокористування.

Екологічна культура — це цілепокладаюча діяль$

ність людини (включаючи і наслідки такої діяльності),

спрямована на організацію та трансформацію при$

родного світу (об'єктів та процесів) відповідно до

власних потреб та намірів. Вона звернена водночас і

до природного довкілля, і до внутрішнього світу лю$

дини.

Найближче до людини довкілля, у якому вона, ма$

ючи певний рівень екологічної культури, щодня прий$

має рішення щодо вибору стилю діяльності для збере$

ження навколишнього середовища, є її "полем (зоною)

відповідальності" [10].

Проявом екологічної культури у "зоні відповідаль$

ності" особистості є екологічна компетентність.

Колонькова О.О., Пустовіт Н.А., Пруцакова О.Л.,

аналізуючи поняття екологічної культури, приділяють

увагу такому поняттю як "екологічна компетентність

особистості". Згідно з цим, "компетентна особа — це

знаючий, провідний у певній сфері фахівець, який має

право відповідно до своїх знань та повноважень роби$

ти або вирішувати будь$що, судити про будь$що", а ком$

петентність у свою чергу є "характеристика володіння

знаннями, які дозволили б судити про будь$що, виказу$

вати відоме, авторитетну думка в певній сфері" [8].

Після аналізу різноманітних підходів до розуміння

поняття "екологічної компетентності" в залежності від

необхідності акцентувати певні сторони процесу фор$

мування екологічної компетентності майбутніх держав$

них службовців, можливо зробити висновок, що під еко$

логічною компетентністю розуміється:

— здатність особистості приймати рішення і діяти

так, щоб наносити довкіллю якомога меншої шкоди;

— прояв екологічної культури особистості у її "зоні

відповідальності" ("Зоною відповідальності" є та час$

тина довкілля, у якій кожна конкретна людина здійснює

власну діяльність і тому може реально впливати на її

стан);

— характеристику, що дає змогу сучасній особис$

тості відповідально вирішувати життєві ситуації, підпо$

рядковуючи задоволення своїх потреб принципам ста$

лого розвитку;

— здатність особистості до ситуативної діяльності

у побуті і природному оточенні, коли здобуті екологічні

знання, навички, досвід і цінності актуалізуються в умі$

ння приймати рішення і виконувати адекватні дії, усві$

домлюючи їх наслідки для довкілля;

— здатність застосовувати екологічні знання й

досвід у професійних і життєвих ситуаціях, керуючись

пріоритетністю екологічних цінностей і непрагматичною

мотивацією взаємодії з довкіллям на основі усвідомлен$

ня особистої причетності до екологічних проблем і

відповідальності за екологічні наслідки власної профе$

сійної і побутової діяльності;

— показник сформованості екологічної культури

особистості [5].

Аналіз різних підходів до трактування понять еко$

логічної культури і екологічної компетентності та їх
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співвідношення, надав можливість зробити такі виснов$

ки: відмінною рисою екологічної компетентності висту$

пає її реальний прояв у практичній екологоорієнтова$

ної діяльності, у конкретній екологічній ситуації, бути

екологічно компетентним — це екологічно доцільно дія$

ти в будь$якій сфері життєдіяльності (навчальної, про$

фесійної, здоров'єзбережувальної) на основі раніше

отриманих знань і досвіду. Екологічна компетентність у

системі особистості безпосередньо пов'язана з такою

категорією як екологічна культура, що є найважливішим

показником рівня сформованості екологічної компетен$

тності.

Концептуально важливо те, що екологічна компе$

тентність майбутніх державних службовців — харак$

теристика, набута в процесі навчання і виховання.

Отже, набуває першорядного значення положення

про взаємообумовленість, єдність навчання, вихован$

ня і розвитку особистості. Це положення в узагаль$

неному вигляді фіксується українськими вченими$пси$

хологами: "психічний розвиток опосередкований,

організований і спрямований вихованням і навчанням.

Виховання і навчання можна вважати формою психі$

чного розвитку людини" [8]. Істотно, що, за визначен$

ням психолога О. Кудрявцевої, принцип єдності на$

вчання і виховання у екологічній освіті реалізується

найповніше, у результаті чого формується цілісна

особистість [6].

Як результат навчання і виховання формування

екологічної компетентності майбутніх державних

службовців підпорядковується загальнодидактичним

закономірностям цих процесів. Система дидактичних

принципів грунтується на: зв'язку змісту й методів на$

вчання з національною культурою і традиціями; ви$

ховувальному характері навчання, науковості, систе$

матичності, наступності, свідомості й активності учнів,

наочності, доступності, індивідуалізації процесу на$

вчання, вивчення інтересів, здібностей, нахилів кож$

ного майбутнього службовця. Як система вимог, що

випливають із закономірностей цього процесу, за$

гальні принципи виховання майбутніх державних

службовців визначають його зміст, методику, органі$

зацію [7].

До них належать принципи формування екологічної

компетентності:

— суспільної спрямованості;

— виховання особистості в діяльності і спілкуванні;

— стимулювання внутрішньої активності особис$

тості;

— гуманізму в поєднанні з високою вимогливістю;

оптимістичного прогнозування;

— опори на позитивні якості майбутніх державних

службовців;

— урахування вікових та індивідуальних особливо$

стей майбутніх службовців;

— виховання в колективі;

— єдності і погодженості вимог, зусиль і дій на$

вчального закладу, родини і громадськості [1].

Принципи, за образним визначенням В. Загвя$

зинського, слугують мостом, що з'єднує теоретичні

уявлення з практикою. Принцип — це інструменталь$

не, дане у категоріях діяльності вираження педагогіч$

ної концепції, це методичне вираження пізнаних за$

конів і закономірностей, це знання про цілі, сутність,

зміст, структуру навчання, виражене у формі, що доз$

воляє використовувати їх в якості регулятивних норм

практики [1].

Принципи виховання майбутніх державних служ$

бовців як основні положення, на основі яких будується

цей процес, включають:

— принцип єдності і взаємозв'язку всіх аспектів ви$

ховання;

— принцип комплексного підходу до виховання;

— виховання у праці; поваги і вимогливості до осо$

бистості [7].

Оскільки навчання слугує цілям виховання і розвит$

ку, в основі визначення і використання принципів навчан$

ня лежать загальні принципи виховання — виховання

майбутніх спеціалістів державних служб у розвивальній

і збагачувальній діяльності, в колективі, у цілеспрямо$

ваній праці, поєднання вимогливості і поваги до особи$

стості та інші, а також загальні принципи організації

діяльності: передбачення і цілепокладання, відповід$

ності методів цілям і змісту діяльності, залежності уп$

равлінських рішень від конкретних умов тощо, — за$

значає В. Загвязинський [1]. Чимало принципів еколог$

ічної освіти і виховання являють собою конкретизацію

загальнодидактичних. Зокрема для формування еколо$

гічної компетентності майбутніх державних службовців

істотними є сформульовані В. Загвязинським у вигляді

системи принципи:

— розвивальний і виховний характер навчання;

— науковість змісту і методів навчального проце$

су, його зближення із сучасним науковим знанням і су$

спільною практикою;

— культуровідповідність, що розуміється як єд$

ність всіх досягнень культури (науки, мистецтва, релігії,

традицій тощо), як відповідність навчання світовій і ре$

гіональній культурі, як єдність свідомого і підсвідомо$

го;

— природовідповідність як відповідність внутрішній

природі людини, що розвивається, і умовам середови$

ща;

— систематичність у оволодінні досягненнями на$

уки і культури, системний характер навчальної діяль$

ності, теоретичних знань і практичних умінь майбутньо$

го державного службовця;

— активність, самостійність і свідомість школярів у

навчальній роботі, взаємозв'язок і єдність репродуктив$

ної і творчої діяльності, навчальної і дослідницької ро$

боти, освіти й самоосвіти;

— єдність конкретного і абстрактного (частково ви$

раженого у вимогах наочності), раціонального і емо$

ційного, репродуктивного і продуктивного як виражен$

ня комплексного підходу;

— доступність, урахування рівня підготовленості,

вікових та індивідуальних можливостей і особливостей

тих, хто навчається, співвіднесення зі ступенем склад$

ності того, що вивчається;

— грунтовність і міцність засвоєння ключових еле$

ментів, логіки, структури дисциплін, що вивчаються,

практичних умінь і навичок;

— створення позитивного емоційного клімату,

мотиваційне забезпечення діяльності і системи став$

лень;

— раціональне поєднання колективних та індивіду$

альних форм і способів навчальної роботи, що забез$
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печують розвиток особистості, її індивідуальну само$

реалізацію [6].

Як складова системи освіти в Україні екологічна

освіта майбутніх державних службовців грунтуєть$

ся на принципах демократизації, гуманізації і гуман$

ітаризації, національної спрямованості, відкритості,

безперервності, нероздільності навчання і вихован$

ня [8].

Серед основних принципів формування екологіч$

ної культури майбутніх державних службовців в Ук$

раїні висуваються наступні принципи, які вказані в таб$

лиці 1.

Наведені у таблиці 1 принципи не суміжні, а мають

різні сфери застосування. Зокрема принцип всезагаль$

ності, неперервності і наступності стосуються системи

екологічної освіти як під структури освітньої галузі вза$

галі; принцип міждисциплінарності відображає специф$

іку сучасного розуміння екології і визначає структуру$

вання екологічного змісту щодо шкільної ланки освіти.

Отже, вони потребують подальшого розширення та

уточнення з огляду на новітні освітні тенденції, особли$

вості досліджуваної якості — екологічної компетент$

ності, психологічні закономірності формування особи$

стості.

Означені принципи є основоположними для проце$

су формування екологічної культури майбутніх держав$

них службовців. Деякі з названих принципів відобража$

ють найзагальніші закономірності навчання, виховання,

розвитку особистості і мають першорядне, інші — підпо$

рядковане значення у формуванні екологічної компе$

тентності майбутніх спеціалістів, стосуючись окремих

аспектів цього процесу.

Існують дві концептуальні альтернативи формуван$

ня екологічної культури в системі професійного навчан$

ня державних службовців, які базуються на держав$

ницькій та громадівській концепціях [7].

Відповідно, перший варіант здійснюється шляхом

вбудовування в національну систему підготовки, пере$

підготовки державних службовців і формування дер$

жавного замовлення на навчання виборних і посадових

осіб державних служб, другий варіант — на засадах

диверсифікації організаційних форм і методів навчан$

ня з метою задоволення реальних кадрових потреб дер$

жавних служб України в умовах освітнього ринку і за

кошти місцевого бюджету. Третій варіант, який відпо$

відає концепції муніципального дуалізму, характери$

зується тією чи іншою формою поєднання централізо$

ваної (тотальне державне регулювання) та децентралі$

зованої (самоврядність) систем професійного навчан$

ня.

Водночас вимоги до рівня професійної екологічної

компетентності державних службовців мають бути уні$

фікованими, що зобов'язує дотримуватися певних

освітніх стандартів. Надання освітніх послуг в Україні

пов'язане з дотриманням державних освітніх стандартів,

формуванням рамкових вимог для суб'єктів професій$

ного навчання фахівців місцевого самоврядування. Це

певною мірою обумовлює практичне переважання "дер$

жавницького" підходу до створення системи навчання

посадових осіб державної служби.

Джерело: [7].
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Таблиця 1. Принципи формування екологічної компетентності
майбутніх державних службовців в Україні
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Розглянемо наявні переваги і недоліки цього підхо$

ду.

Перевагами "державницького" підходу є:

— можливість проведення єдиної державної кад$

рової політики, запровадження єдиних освітніх стан$

дартів, єдиних вимог до професійної екологічної ком$

петентності в системі публічного управління;

— функціонування національної системи підго$

товки, перепідготовки та підвищення екологічної ком$

петенції та кваліфікації державних службовців, яка

включає Національну академію державного управлі$

ння при Президентові України, її регіональні інститу$

ти державного управління та регіональні центри пе$

репідготовки та підвищення кваліфікації працівників

органів державної влади, на базі яких готуються маг$

істри державного управління та здійснюється підви$

щення кваліфікації;

— розвинуте нормативно$правове забезпечення

професійного навчання державних службовців на базі

національної системи підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації державних службовців [6].

Зазначений підхід містить деякі недоліки, серед

яких такий, що враховуючи предметну специфіку діяль$

ності службовців, навряд чи можна вважати, що необ$

хідний спектр компетенцій достатньо забезпечується

лише за двома освітніми спеціальностями "Державне

управління", "Державна служба" та низкою спеціалі$

зацій. На думку багатьох дослідників, професійна підго$

товка фахівців$держслужбовців мала б здійснюватися

у межах однієї цілісної спеціальності, назвою якої,

відповідно до статті 12 Закону України "Про вищу осві$

ту" мають відображатися неповторювані відносно інших

спеціальностей "узагальнені об'єкт або виробничі

функції та предмети діяльності" [7].

Підхід, заснований на громадівській концепції, міг

би сприяти подоланню цих недоліків, але він потребує

більшої фінансово$економічної самостійності та більшо$

го обсягу повноважень.

Прикладом інноваційного підходу до організації

навчання та наближення освітніх технологій до прак$

тичних потреб службовців є створення мережі регіо$

нальних навчальних центрів програми "Партнерство

громад" (за фінансової підтримки міжнародних орган$

ізацій). У центрах працюють кваліфіковані тренери, які

будують свою роботу з урахуванням того, що сьогодні

у світі відбувається кардинальний перегляд парадиг$

ми навчання як процесу передачі та засвоєння знань у

напрямі концепції "створення знань". Основою на$

вчальної діяльності є перетворення латентних знань у

явні в процесі тренінгів відповідно до індивідуальних

особливостей і конкретних потреб окремих груп служ$

бовців [2].

Викладені підходи до формування екологічної ком$

петентності є вихідними для формування засад профе$

сійного навчання та формування екологічної культури

державних службовців.

Зміст екологічної освіти державних службовців по$

винен бути спрямований на формування особистості з

екологічною світоглядною установкою на дотриман$

ня норм екологічно грамотної поведінки і виконання

практичних дій щодо захисту власного здоров'я і на$

вколишнього природного середовища і передбачає

розробку системи наукових знань (уявлень, понять, за$

кономірностей), які відображають філософські, при$

родничо$наукові, правові й морально$етичні, соціаль$

но$економічні, технічні й військові аспекти екологіч$

ної освіти [4].

Розвиток екологічної освіти державних службовців

має відбуватись на основі синтезу трьох основних

підходів (тенденцій), що сьогодні існують: тенденції

формування сучасних екологічних уявлень, тенденції

формування нового ставлення до природи і тенденції

формування нових стратегій та технологій взаємодії з

природою [8].

Вихідним положенням вищої екологічної освіти

державних службовців є продовження базової серед$

ньої освіти на наступному, більш високому рівні з ме$

тою формування у студентів високої екологічної куль$

тури, глибоких екологічних знань та біосферного

світогляду, підготовка бакалаврів, спеціалістів і

магістрів у всіх сферах екологічної практичної управ$

лінської, освітньої та наукової діяльності. Розвиток

вищої екологічної освіти повинен базуватися на комп$

лексному збалансованому поєднанні природничого,

технологічного, економічного, юридичного і соціо$

культурного підходів. При визначенні змісту вищої еко$

логічної освіти державних службовців і відборі матер$

іалів для залучення у навчальні програми необхідно

орієнтуватися на наступні критерії: наукову дос$

товірність екологічних показників і процесів, що відбу$

ваються у біосфері; просторово$географічні особли$

вості екологічних явищ, відмінність галузевих, локаль$

них, регіональних і глобальних екологічних проблем і

зв'язки між ними з врахуванням руху від близького до

далекого; адекватне відображення базових понять

(рівні існування, цикли, всезагальні взаємозв'язки, де$

мографічний вибух, розвиток, сумісний з довкіллям,

поєднання знання з сумнівом); збалансований біолог$

ічний, технологічний і соціологічний підхід при вирі$

шенні сучасних екологічних проблем [7].

Вища екологічна освіта майбутніх державних служ$

бовців має бути диференційованою, різноплановою,

охоплювати всі рівні професійної підготовки з урахуван$

ням потреб особистості, регіонів та держави.

Отже, розглянули принципи формування екологіч$

ної культури та екологічної компетентності державних

службовців в системі їх професійної підготовки, виді$

лили основні недоліки у існуючих підходах та запропо$

нували напрямки їх удосконалення.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Екологічна культура є відносно новою проблемою,

яка сьогодні дуже гостро встає перед людством у зв'яз$

ку з наближенням глобальної екологічної кризи. Про$

явом екологічної культури є екологічна компетент$

ність, основним напрямком формування якої є профе$

сійне навчання майбутніх та діючих державних служ$

бовців.

Процес формування екологічної компетентності

майбутніх державних службовців, повинен включати

наступні компоненти: формування адекватних екологі$

чних уявлень, формування ставлення до природи, фор$

мування системи вмінь і навичок (технології) взаємодії

з природою.

Особливої важливості у сучасних дослідженнях про$

цесу формування екологічної культури майбутніх дер$
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жавних службовців набувають питання формування еко$

логічної культури у процесі практичної діяльності дер$

жавних службовців та дидактичних процесів, формуван$

ня екологічної компетентності з урахуванням національ$

них традицій та впливу на неї ментальності.
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