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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ПРОЦЕСІ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Розглянуто проблему інтеграції освіти для сталого розвитку (ОСР) у процес професійної
підготовки майбутніх учителів початкової школи. За допомогою анкетування досліджено рівень
сформованості ключових компетентностей сталого розвитку в майбутніх учителів початкової школи,
зокрема системне мислення, прогностична і правова компетентності, критичне мислення,
компетентності колективної роботи, самосвідомості, комплексного вирішення проблем. Визначено
показники цих компетентностей для майбутніх фахівців початкової освіти. Здійснено порівняльний
аналіз рівнів визначених компетентностей у студентів першого та четвертого курсів спеціальності
«Початкова освіта» з метою встановлення ролі університетської освіти в означеному процесі.
Проаналізовано зміни, досягнуті у формуванні компетентностей сталого розвитку в закладі вищої
освіти. Результати виявили покращення рівня компетентностей сталого розвитку на випускному курсі
бакалаврату спеціальності «Початкова освіта». Доведено, що випускники бакалаврату, на відміну від
першокурсників, мають вищий рівень умінь застосовувати ідеї сталого розвитку в майбутній
професійній діяльності (знають методи інтеграції сталого розвитку в навчальні предмети початкової
школи, вміють розробляти освітні проєкти зі сталого розвитку, розуміють і вміють інтегрувати
етичні принципи стійкості у професійні та особисті дії). Однак рівень окремих компетентностей
сталого розвитку (системне мислення, прогностична компетентність) у першокурсників є вищим, ніж
у студентів четвертого курсу. З даних випливає, що освітня програма підготовки майбутніх фахівців
початкової освіти та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу потребують
удосконалення.
Ключові слова: сталий розвиток, освіта для сталого розвитку, компетентності сталого
розвитку, заклад вищої освіти, майбутні учителі початкової школи.
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FORMATION OF ESD COMPETENCIES IN TEACHERS OF PRIMARY CLASSES
IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING
The paper reveals the problem of integration of education for sustainable development (hereinafter –
ESD) in the process of professional training of future primary school teachers. The questionnaire explores the
key competencies of sustainable development in future primary school teachers, including systematic thinking,
prognostic, law competence, competence of teamwork, critical thinking, self-awareness, integrated problem
solving. The indicators of the competencies for future primary education specialists have been determined by the
authors of the research.
The experimental survey included the empirical study of the level of development of competencies in the
field of ESD according to the established indicators and evaluation of the overall level of their formation. The
comparative analysis of the levels of the key competencies in students of the first and the fourth year of study in
the specialty of “Primary Education” in order to establish the role of university education in the investigated
process. The study analyses the changes achieved in teaching of sustainable development competencies in higher
education. The results demonstrated slight improvement in level of formation of sustainable development
competencies in students of the final year of the bachelor’s degree in primary education, however, these changes
are insignificant. The findings of the research proved that bachelor’s graduates, unlike freshmen, have higher
level of skills of application of ideas of sustainable development in future professional activities (they are
acquainted with methods of integration of sustainable development into primary school subjects, know how to
develop educational projects on sustainable development, understand and integrate ethical principles of
sustainability in professional and personal activities). However, the level of formation of systematic thinking and
prognostic competence in freshmen is higher than in fourth-year students. Besides, the obtained results of the
study report about considerably low level of development of skills to realise educational projects on sustainable
development: only 28 % of the first-year students and 36.4 % of the fourth-year respondents gave affirmative
answers.
We revealed a positive dynamic in students’ awareness of the necessity in taking their own responsibility
for sustainable development. After all, overcoming poverty, inequality, achieving peace and justice, protection of
human rights and saving the planet require the generation of individual responsibility, as the agents of change,
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which is the pre-condition of collective progress towards the goals of sustainable development. The study found
an improvement in the competencies of sustainable development in graduates of the bachelor’s degree program
“Primary Education” in contrast to the first-year students. Applicants for higher education have some
knowledge and orientation in the field of sustainable development, an idea of individual responsibilities for
sustainability. However, according to the majority of indicators, only a small proportion of respondents (less
than half) have the required level of sustainable development competencies.
We believe that the educational program for the training of future primary school professionals and the
technology of teaching higher education need to be improved. Therefore, we see the prospect of further research
in the study of opportunities to improve the educational and professional program “Primary Education” in the
direction of complementing its components with ideas of sustainable development, as well as the formation of
skills to develop and implement educational projects in future specialists of primary education.
Keywords: sustainable development, education for sustainable development, competencies of sustainable
development, higher education institution, future primary school teachers.

Конференція ООН із проблем охорони навколишнього середовища та розвитку (Ріо-деЖанейро, 1992 р.) затвердила Порядок денний на XXI століття з програмою дій на сталий
розвиток суспільства. У розділі 36 цього документа зазначено, що «освіта має вирішальне
значення для сприяння сталому розвитку…. Щоб бути ефективною, освіта для сталого розвитку
повинна бути інтегрована в усі дисципліни, має використовувати формальні та неформальні
методи навчання та ефективні засоби комунікації» [19]. 25 вересня 2015 р. Генеральна асамблея
ООН продовжила означений план дій резолюцією «Перетворення нашого світу: Порядок
денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року» (Transforming our world: the 2030
Agenda for Sustainable Development) і визначила 17 цілей сталого розвитку, серед яких якісна
освіта.
Україна приєдналась до всіх міжнародних документів, що підтримують та
просувають у суспільстві концепцію сталого розвитку та ОСР. Зокрема в нашій державі
набули чинності програма Десятиліття освіти для сталого розвитку та Глобальний план
дій з ОСР. Відтак вітчизняна освіта на усіх рівнях (від дошкільної до вищої та освіти
дорослих) потребує системної трансформації для забезпечення нової якості ОСР
(інклюзивної, справедливої та якісної освіти) та «сприяння можливостям навчання
протягом усього життя для всіх» [18].
Беззаперечно, важливу роль у цьому процесі відіграють заклади вищої освіти (ЗВО).
Слушними є міркування президента Мережі ООН з впровадження сталого розвитку
Джеффрі Д. Сакса про те, що «університети в усьому світі повинні бути на передовій,
допомагаючи суспільству знаходити правильні рішення для досягнення цілей сталого»
[15, с. 806]. Учені наголошують на відповідальній ролі університету в сталому розвитку
через активізацію викладачів та науковців як агентів змін, «здатних конфігурувати більш
стале суспільство» [7, с. 4927]. Дослідження доводять, що саме студенти відіграють
важливу роль у стимулюванні сталого регіонального розвитку [20, с. 195]. На думку
Ж. Муньос-Родрігеса, інтеграція ОСР в університетську освіту сприятиме розвитку таких
компетентностей сталого розвитку в здобувачів вищої освіти, як критичне мислення,
комплексне вирішення проблем, здатність до дій, співпраця та системне мислення,
необхідних для вирішення глобальних проблем людства [13, с. 4421].
Науковці наголошують, щоб досягти означених компетентностей, необхідно зробити
сталим освітній процес. Однак, як зазначають експерти, питання ОСР в ЗВО представлено
недостатньо, не враховуються в освітньому середовищі цих закладів компетентності для
сталого розвитку [10, с. 117], а ОСР не є систематичною, системною чи національно
скоординованою [17]. Учасникам освітнього процесу не вистарчає інтересу та мотивації; крім
того, труднощі виникають й під час професійної підготовки майбутніх учителів до
впровадження ОСР та у реалізації принципів сталого розвитку в управлінні вітчизняними
університетами [10, с. 122].
Про необхідність інтеграції сталого розвитку в освітні програми підготовки здобувачів
вищої освіти наголошують зарубіжні та українські вчені. Науковці пропонують різнопланові
механізми цієї інтеграції. Одні рекомендують вдосконалити навчальний план підготовки
майбутніх фахівців та ввести предмети, які безпосередньо навчатимуть сталому розвитку
[1, с. 65; 6, с. 138]. Інші впевнені, що вдосконалення потребує зміст навчання на основі
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міждисциплінарного підходу [4, с. 296]. Чимало науковців переконують у необхідності зміни
методик навчання сталому розвитку у ЗВО, орієнтації на сучасні інтерактивні методи навчання
[17, с. 4138].
У попередніх дослідженнях ми виявили важливість єдності формальної, неформальної та
інформальної освіти, міжпредметного характеру ОСР, використання інтерактивних технологій
та принципів емпауермент-педагогіки в підготовці майбутніх учителів початкової школи [6].
Водночас погоджуємося з думкою вчених про те, що для досягнення стійкого навчання та
включення ОСР у вищу освіту важливим є прийняття відповідних дидактичних стратегій [18].
Завдання полягає не лише в перепроєктуванні навчальних процесів, спрямованих на досягнення
результатів освітньої програми в ЗВО, яка б відповідала завданням ОСР, а й у підготовці
педагогів до методів і механізмів, необхідних для інтеграції компетенцій сталого розвитку в
предмети, які вони викладають.
З метою визначення необхідного вектора вдосконалення ОСР у вітчизняному ЗВО
необхідно насамперед розуміти, як навчають сталому розвитку у наших університетах.
З огляду на сказане, метою статті є аналіз рівня компетентностей сталого розвитку,
досягнутих у процесі фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи в ЗВО.
Для реалізації мети були сформульовані такі завдання: виділити ключові компетентності
сталого розвитку здобувачів вищої педагогічної освіти та визначити їх показники; виміряти
рівень компетентностей сталого розвитку в студентів-першокурсників (на початку навчання в
університеті) і студентів четвертого курсу (на етапі завершення бакалаврату) освітньої
програми 013 Початкова освіта; порівняти та проаналізувати отримані результати.
Дослідження проведено зі студентами Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка та Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича. Вибірку склали 110 студентів денної та заочної форми навчання (60
першокурсників та 44 студенти четвертого курсу) – майбутні учителі початкової школи.
Вибір респондентів обумовлений важливістю формування ключових компетентностей
сталого розвитку в здобувачів вищої педагогічної освіти, оскільки Концепція Нової
української школи декларує принципи сталого розвитку, а початкова школа є першою
ланкою цих змін.
У попередніх дослідженнях ми визначили структуру ключових компетентностей в
галузі сталого розвитку: системне мислення, прогностична (стратегічна) компетентність,
компетентність колективної роботи (співпраці), правова компетентність, критичне
мислення, самосвідомість, компетентність комплексного вирішення проблем [8, с. 346].
Зазначимо, ключові компетентності містять не лише когнітивні компоненти, а й здатність
розуміти розвиток та взаємозв’язок екологічних, соціальних та економічних систем,
соціальні навички, цінності, емоції тощо та є професійно спрямованими.
Науковий пошук дав нам змогу встановити показники цих ключових компетентностей
для здобувачів освітньої програми «Початкова освіта» (див. табл. 1).
З метою визначення рівнів розвитку компетентностей сталого розвитку в майбутніх
учителів початкової школи ми розробили анкету та провели діагностику в режимі онлайн.
Опитувальник був побудований так, що кожне питання відображало показники визначених у
таблиці 1 компетентностей. Питання анкети передбачали чотири варіанти відповідей за шкалою
Лайкерта: повністю не згоден, не згоден, згоден, повністю згоден.
Експериментальна перевірка передбачала емпіричне дослідження рівня розвитку
компетентностей у галузі ОСР за виокремленими вище показниками та діагностування
величини загального рівня їх сформованості.
Першокурсники, за результатами анкетування, вважають, що до вступу в університет
вони вже набули певних результатів навчання сталому розвитку на належному рівні. Особливо
це стосується таких питань: «Я знаю, розумію та аналізую взаємозв’язки між природними,
соціальними та економічними системами» (68 %); «Я передбачаю наслідки змін у природних,
соціальних та економічних системах» (64 %); «Я вважаю, що формувати компетентності
сталого розвитку потрібно з раннього дитинства» (60 %). Ці результати дають змогу
стверджувати про достатньо високий рівень прогностичної компетентності та системного
мислення у першокурсників.
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Таблиця 1
Структура ключових компетентностей сталого розвитку в майбутніх учителів
початкової школи
Компетентності
Показники
Системне мислення Знає, розуміє та аналізує функціонування природних, соціальних та
економічних систем, а також їх взаємозв’язки та проблеми як на
локальному, так і на глобальному рівні.
Прогностична
Вміє передбачати зміни в природних системах та визначити їх вплив
на соціальні та економічні системи; вміє оцінити можливі наслідки
власних дій.
Правова
Розуміє норми і принципи, що зумовили прийняття тих чи тих рішень,
усвідомлює необхідність досягнення компромісу в умовах конфлікту
інтересів.
Стратегічна
Здатний до новаторських рішень, спрямованих на підвищення
стійкості, проєктує та розробляє освітню діяльність, у якій
враховуються соціально-екологічні впливи.
Колективної роботи Здатний вчитися в інших, розуміти й поважати потреби, точку зору і
дії інших людей, брати активну участь у колективній взаємодії,
спрямованій на вирішення проблем; здійснює соціально-освітню
діяльність, яка сприяє сталості.
Критичне мислення Здатний ставити під сумнів прийняті норми, підходи і думки,
критично оцінювати власні погляди, уявлення і дії, відстоювати свою
позицію в дискусіях із питань сталого розвитку; розуміти та
використовувати можливості освітнього процесу для забезпечення
стійкості.
Самосвідомості
Здатний оцінювати власну роль у колективі, вміє заохочувати дії
інших, зважати на почуття і бажаннями інших; послідовний у діях, які
поважають та цінують біологічне, соціальне та культурне різноманіття
та прагне покращити стійкість; знає етичні принципи стійкості та
інтегрує їх у свої дії, розглядає природу як благо та розуміє важливість
освіти для зміни стосунків між людьми та соціокультурним
середовищем.
Комплексного
Вміє використовувати різні підходи для вирішення питань у галузі
вирішення проблем забезпечення стійкості й пропонувати рішення, які сприятимуть
сталому розвитку; здатний розробляти та керувати освітніми
проєктами з урахуванням екологічної етики для покращення якості
життя та сприяння загальному благу.
Результати анкетування студентів четвертого курсу показали високий відсоток
позитивних відповідей на такі питання: «Я знаю норми і принципи сталого розвитку та
усвідомлюю необхідність досягнення цілей сталого розвитку» (63,6 %); «Я знаю методи
інтеграції сталого розвитку в навчальні предмети початкової школи» (72,7 %); «Я вважаю
основною метою освіти сприяння сталому людському розвитку» (72,8 %). Означені питання є
професійно зорієнтовані та відображають практичну складову. Позитивна динаміка вказує на
те, що компоненти освітньо-професійної програми «Початкова освіта» [2] позитивно
впливають на засвоєння аналізованих результатів навчання.
Статистичний аналіз позитивних відповідей студентів (повністю згоден та згоден)
показав, що оцінки студентів четвертого курсу були дещо вищими, ніж у студентів першого
курсу, а це свідчить про те, що завершене навчання в університеті дозволило студентам
покращити означені результати навчання.
Однак у деяких питаннях студенти першого курсу показали кращі результати. Цей факт
ми пов’язуємо з ефектом когнітивного упередження, описаного Крюгером і Даннінгом [11,
с. 1121]. Відповідно до цього ефекту студенти, які починають навчання, вважають, що
володіють більшими навичками та знаннями, ніж вони мають насправді. Люди з меншою
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кількістю компетентностей і знаннями мають хибне відчуття переваги, вважаючи себе
розумнішими за більш підготовлених людей. У студентів першого курсу може виникати
відчуття ілюзорної перетренованості. Особливо це актуально в умовах посиленої підготовки
складання зовнішнього незалежного оцінювання. Та коли студенти закінчують четвертий курс,
вони мають більшу метакогнітивну здатність, тому є більш критичними та аналітичними і
визнають, що вони не знають стільки, як думали спочатку.
Майбутні учителі початкової школи вивчають предмети природничого циклу (основи
природознавства, основи валеології, медичних знань та охорони здоров’я, природа рідного
краю, методика навчання природничої освітньої галузі тощо), які інтегрують ідеї сталості і
можуть вплинути на програмні результати [1, с. 65]. Однак на виявлені відмінності між
студентами першого та четвертого курсів можуть також впливати інші чинники, зокрема участь
здобувачів вищої освіти у молодіжних чи студентських рухах, у програмах, семінарах чи
вебінарах з екологічних та соціальних проблем.
У фундаментальних і прикладних дослідженнях встановлено, що, крім навчальних
предметів, які стосуються екологічної освіти та сталого розвитку, важливе значення у
формуванні компетентностей сталого розвитку в здобувачів вищої освіти має проєктна
діяльність як засіб отримання студентами безцінного життєвого та професійного досвіду [16,
с. 183]. Метод проєктів є найбільш оптимальним шляхом залучення студентів до активної
діяльності, розвитку їх життєвої позиції, індивідуальної відповідальності та розвитку науководослідницьких і науково-практичних здатностей до вирішення питань в напрямі сталого
розвитку суспільства [5, с. 113]. Однак результати анкетування продемонстрували низький
рівень умінь розробляти освітні проєкти зі сталого розвитку здобувачами вищої освіти: лише
28 % студентів першого курсу та 36,4 % студентів четвертого курсу дали стверджувальні
відповіді. Вважаємо, що важливою темою подальших досліджень є з’ясування причин та
корекції освітньої діяльності в напрямі покращення означеної якості в майбутніх фахівців
початкової освіти.
Зазначимо, що ОСР передбачає певні етичні принципи (справедливість, відповідальність,
солідарність тощо), які є обов’язковими в підготовці фахівців у ЗВО [9]. Достовірні відмінності
стверджувальних відповідей «Я знаю етичні принципи стійкості» (33 % першокурсників та
63,6 % випускників четвертого курсу) та «Я розумію та інтегрую етичні принципи стійкості у
свої особисті дії» (відповідно 40 та 72,7 % студентів) переконують у готовності випускників до
просвітницької роботи, спрямованої на визнання цінності кожної дитини, а також на
досягнення гармонії з навколишнім середовищем і дотримання основних етичних прав
взаємодії з природним та соціальним середовищем.
Особливу увагу ми приділили аналізу такої компетентності, як самосвідомість, рівень
розвитку якої визначали за допомогою питання «Я критично аналізую та оцінюю наслідки, які
моя особиста та майбутня професійна діяльність може мати для сприяння сталому розвитку
людства». Відповіді були закономірними, оскільки показники розвитку цієї компетентності у
випускників бакалаврату у 2,5 раза вищі, ніж у студентів першого курсу. Ми вважаємо
позитивним те, що респонденти нашого дослідження у своїх відповідях усвідомлюють
необхідність власної індивідуальної відповідальності за сталий розвиток. Адже подолання
бідності, нерівності, досягнення миру та справедливості, захист прав людини та планети
вимагають генерації індивідуальної відповідальності, яка є основою колективних поступів до
сталого розвитку [14, с. 6397]. Ми погоджуємося з твердженнями, що відповідальність усього
людства супроводжується індивідуальними обов’язками кожної людини, яка несе
відповідальність не лише за себе, а й за світ та його сталий розвиток [17, с. 4138].
Результати нашого дослідження суголосні з думкою авторів про те, що у
загальнодержавному масштабі ОСР не стала обов’язковою в освітньому середовищі,
незважаючи на прогресивність ідей сталого розвитку у всьому світі [12, с. 1380]. Ми
розглядаємо ЗВО як відповідне середовище для формування компетентностей сталого розвитку
в майбутніх фахівців початкової освіти. Однак реалізація ОСР в процес професійної підготовки
майбутніх учителів початкової школи є неоднозначною: ми оцінюємо її як достатню, але
вбачаємо суттєві недоліки.
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Так, проведене дослідження виявило покращення компетентностей сталого розвитку у
випускників бакалаврату освітньої програми «Початкова освіта». Студенти мають певні знання
та уявлення про індивідуальні обов’язки щодо стійкості, орієнтуються у сфері сталого
розвитку. Виявлено, що випускники бакалаврату мають вищий рівень умінь застосовувати ідеї
сталого розвитку у майбутній професійній діяльності (знають методи інтеграції сталого
розвитку в навчальні предмети початкової школи, вмію розробляти освітні проєкти зі сталого
розвитку, розумію та вміють інтегрувати етичні принципи стійкості у професійні та особисті
дії). Однак лише незначна частина наших респондентів (менше половини) володіє необхідним
рівнем компетентностей сталого розвитку, а рівень окремих компетентностей сталого розвитку
(таких, як системне мислення, прогностична компетентність) у першокурсників є навіть вищим,
аніж у студентів четвертого курсу.
Вважаємо, що освітня програма підготовки майбутніх фахівців початкової школи та
технології навчання здобувачів вищої освіти потребують вдосконалення. Тому перспективу
подальших досліджень вбачаємо у вивченні можливостей удосконалення освітньо-професійної
програми «Початкова освіта» щодо змістового наповнення її компонентів ідеями сталого
розвитку, а також формуванню в майбутніх фахівців початкової школи вмінь розробляти та
реалізовувати освітні проєкти в галузі ОСР.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОЯВИ ПРОФЕСІЙНИХ ДЕФОРМАЦІЙ У МАЙБУТНІХ
ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Розглянуто проблему попередження професійного вигорання, появи професійних деформацій,
протидії негативному професіогенезу майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (ЗДО) на етапі
їх фахової підготовки. Описано особливості дошкілля, до яких відносять високий ступінь
відповідальності і психологічної напруги праці вихователів, складність і значну кількість професійних
завдань, насиченість комунікації, велику вірогідність позаштатних ситуацій тощо. Шляхом
опитування 54 молодих вихователів (досвід роботи до 3 років) двох регіонів України (Київська й
Тернопільська області) авторкою визначено практичну актуальність проблеми професійної деформації
фахівця. Узагальнюючи наукові трактування, професійна деформація фахівця – це інтегративне
поняття, яке охоплює численні особистісні зміни, зумовлені його діяльністю, котра зрештою і втрачає
від цього через появу у працівника професійних деструкцій. Висвітлені сутність, причини і наслідки
професійного виснаження педагогів ЗДО, їх ранньої професійної деформації внаслідок діїрізних
деструктивних зовнішніх і внутрішніх чинників. Запропоновано шляхи оновлення змісту і технологій
професійної підготовки, зміцнення партнерства з кращими фахівцями-практиками. Сутність та
особливості підготовки до ранньої професійної адаптації майбутніх вихователів ЗДО розглянуто як
чинники активізації цілеспрямованого фахового розвитку особистості, її професійного саморозкриття
й самореалізації, запорука попередження стагнації, деформації та вигорання.
Ключові слова: деформація, професійна деформація, вихователь, заклад дошкільної освіти.
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