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Ящук В.И., Яблонский В.П. Моделирование процесса формирования 
кадровой политики торгового предприятия 

Исследовано обеспечение управления персоналом с учетом согласования кадро-
вой политики и стратегии развития в современных условиях развития экономики. Оп-
ределено влияние на уровень управления персоналом социальных, экономических, ор-
ганизационных аспектов деятельности предприятия. В частности, представлен алго-
ритм разработки стратегии развития предприятия на основе развития персонала, уста-
новлена взаимосвязь организационной культуры и приоритетных направлений разви-
тия персонала, определена система показателей, характеризующих основные составля-
ющие управления персоналом. 

Ключевые слова: управление персоналом, кадровая политика, стратегия развития, 
уровень управления персоналом, кадровое планирование, развитие персонала, органи-
зационная культура, социально-экономические аспекты управления персонала, мотива-
ция персоналjv. 

Yashchuk V.I., Yablonsky V.P. The Simulation of Human Resource Policy 
Development at Trade Enterprises 

Providing efficient staff management of the enterprise concerning the coordination of 
the Human Resource policy and development strategy in current conditions of economic de-
velopment is researched. The influence of social, economic, and organisational aspects of the 
enterprise performance on the level of human resource management is defined. The algorithm 
of the enterprise development strategy on the basis of staff development is presented. The cor-
relation between organizational culture and staff development priorities is observed. The 
system parameters that characterize the main components of human resource management are 
identified. 

Key words: staff management, Human Resource Policy, development strategy, staff ma-
nagement level, staff planning, social-and-economic aspects of staff management, organizati-
on level, staff development, staff motivation. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО 
НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 

Проаналізовано підготовку студентів біологічного факультету до подальшої педа-
гогічної діяльності та викладання екології у загальноосвітніх навчальних закладах при-
родничо-математичного напряму (екологічний профіль) та рівня стандарту, академічно-
го рівня. Виокремлено сукупність навчальних дисциплін екологічного спрямування, 
ефективні форми та методи екологічного виховання учнівської молоді в напрямі фор-
мування їхньої екологічної свідомості, особистісного становлення молодої людини до 
проблем довкілля, формування у них ціннісних орієнтацій. Розглянуто ефективність 
екологічного навчання та виховання в курсі "Екологія" та його поєднання з розділом 
навчальної дисципліни "Біологія 11 клас", зокрема розділу "Надорганізмовий рівень ор-
ганізації життя", що читається у другому семестрі оскільки і курс "Екологія" академіч-
ного рівня. 

Ключові слова: екологізація, особистість, екологічні знання, екологічна культура, 
екологічна освіта, екологічне навчання, екологічна свідомість. 

Вступ. Екологічні проблеми довкілля, підвищення забруднення навко-
лишнього середовища, зростання екологічних катастроф, ставить нові вимоги 
до формування екологічної свідомості, екологічного мислення молодих людей. 

Радою ЮНЕСКО на 166 сесії у 2003 р. проголошено десятиліття освіти 
для сталого розвитку, впродовж якого необхідно докорінно змінити роль осві-
ти, зокрема екологічної, у повсякденному житті людей. Освіта впродовж всього 
життя сприятиме усвідомленій реалізації основних завдань сталого розвитку, 
його пріоритетів [3]. Адже, відповідно до Концепції екологічної освіти України, 
екологічна освіта, як цілісне культурологічне явище, повинна спрямовуватися 
на формування екологічної культури, як складової системи національного і гро-
мадського виховання всіх верств населення України, екологізацію навчальних 
дисциплін та програм підготовки, а також на професійну екологічну підготовку 
через базову екологічну освіту. Тому, щоб отримати позитивні результати в 
напрямі екологічної освіти учнів важливо забезпечити свідоме і повноцінне 
сприйняття молодою людиною наукового матеріалу, спрямувати на особистісне 
ставлення учнівської молоді до навколишнього середовища, сформувати еколо-
гічну культуру особистості. 

Отже, головною метою екологічного виховання є формування екологіч-
ної культури, що повинна включати в себе екологічний імператив, систему еко-
логічних цінностей та екологічну відповідальність. Розв'язання цього завдання 
можливе лише у тому випадку, якщо змінити авторитарну систему навчання, 
що склалася на принципах педагогічного впливу, на нову, засновану на принци-
пах взаємодії, співробітництва та врахування особистісних особливостей кож-
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ного суб'єкта, здатності до осмисленого оволодіння науковою інформацією в 
навчально-виховному процесі. 

Виклад основного матеріалу. Постановою Верховної Ради України від 
5 березня 1998 р. № 188/98-ВР затверджено, що створення системи екологічної 
освіти й виховання є одним із пріоритетів державної політики України в галузі 
охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологіч-
ної безпеки. Необхідність виховання екологічної культури як складової загаль-
ної культури особистості зафіксовано в Державній національній програмі "Ос-
віта. Україна XXI століття", в Концепції національного виховання. З ініціативи 
Міністерства освіти розроблено проект Концепції неперервної екологічної осві-
ти в Україні. 

Традиційно процес екологічного виховання пов'язується насамперед з 
екологічною або просто біологічною просвітою. При цьому екологічну вихова-
ність розглядають як обов'язковий наслідок екологічної просвіти. Вважають, 
що якщо людина достатньо екологічно ерудована, то вона "автоматично" буде й 
екологічно вихованою [2, 3]. Тому загальноосвітня школа покликана сьогодні 
проявити наполегливість у вихованні нового покоління, якому властиве особли-
ве бачення світу як об'єкта його постійної турботи. Формування екологічної сві-
домості є однією з важливих задач школи сьогодні. 

Ефективність процесу формування екологічної свідомості особистості 
забезпечується поєднанням у ньому різноманітних психологічних чинників і 
механізмів. Ідеться про формування екоцентричного типу екологічної свідомос-
ті (від гр. ekos – середовище, оселя + kentron –центр) на основі постулату про 
те, що людина – не власник природи, а один із членів природної спільноти. Для 
стратегічного планування педагогічного впливу на особистість дитини величез-
не значення має врахування її віку. Знання закономірностей формування еколо-
гічної свідомості особистості дають змогу адекватно здійснювати педагогічний 
процес екологічної освіти. 

У цьому контексті, у навчальні плани загальноосвітніх навчальних зак-
ладів введено нову навчальну дисципліна "Екологія", яку вивчають у природни-
чо-математичному напрямі, зокрема екологічний профіль та рівні стандарту й 
академічному рівні. 

Екологічний профіль забезпечує поглиблений рівень екологічної освіти 
й усвідомлення старшокласниками взаємозалежності екології і економіки. Учні 
профільної школи мають знати особливості впливу галузей господарства на 
навколишнє середовище, орієнтуватись у причинах виникнення і шляхах подо-
лання екологічних проблем України, бути обізнаними в екологічному законо-
давстві, стратегічних напрямках розвитку світового співтовариства на сучасно-
му етапі. Тому на сучасному рівні вивчення екології проходить у десятому й 
одинадцятому класах (70 год., 2 год. на тиждень) й охоплює п'ять взаємо-
пов'язаних розділів. Кожен розділ акцентує увагу на теоретико-прикладних 
особливостях програми з розглядом основних тенденцій і закономірностей со-
ціально-еколого-економічного розвитку на глобальному і регіональному рівнях. 
Провідні ідеї програми спрямовані на розвиток сучасної екології в напрямах її 
гуманізації, соціологізації, економізації, включення учнів у соціально значущу і 
відповідальну практичну діяльність. 
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Введення цього курсу ставить нові завдання, зокрема: 
● формування світоглядних знань про основні тенденції взаємодії суспільства і 
природи на сучасному етапі, взаємозалежність економіки й екології; 

● розкриття наукових основ природокористування, формування знань про тради-
ції природокористування корінних громад населення, основні положення між-
народної стратегії сталого розвитку; 

● виховання почуття відповідальності за стан довкілля, усвідомлення місця лю-
дини в природі, свідомості щодо необхідності дотримання природоохоронного 
законодавства [3,4]. 
У практичну частину програми профільного навчання включено 

розв'язання нескладних екологічних й економічних задач, здійснення порів-
няльного аналізу, проведення спостереження, дискусій, конференцій, семінарів, 
презентацій, експертиз, референдумів, моніторингових досліджень, написання 
творчих робіт тощо. 

На відміну від навчальної програми профільного навчання, програма 
рівня стандарту та академічного рівня вивчається лише в одному семестрі 
11 класу і на неї відводиться лише 17 год. Курс включає формування завер-
шальних елементів екологічної культури старшокласників, навичок, фундамен-
тальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтують-
ся на бережливому ставленні до природи як унікального природного ресурсу. 

Провідні ідеї програми рівня стандарту висвітлюють теоретико-методо-
логічні основи, які ґрунтуються на базових принципах міжнародної стратегії 
сталого розвитку і прикладних сторін екологічних досліджень, ознайомлення з 
основними екологічними проблемами в Україні та світі. 

Відповідно визначені основні завдання курсу, що спрямовані на: 
● формування світоглядних знань про основні тенденції розвитку екологічних 
особливостей природокористування; 

● аналіз екологічних проблем відповідно до положень міжнародної стратегії ста-
лого розвитку; 

● розвиток системи інтелектуальних та практичних умінь і навичок, стосовно оці-
нювання екостанів і екоситуацій, ступеня їх напруженості, ефективності охоро-
ни природи [3]. 
Відповідно структурований й підручник "Екологія" 11 клас. Він містить 

сім основних тем, в яких розглянуто предмет екології, її структуру, відображе-
но системний підхід до взаємодії людини і природи, розглянуто основні еколо-
гічні проблеми України тощо [4]. 

Передує цьому вивченню вивчення курсу "Біологія" 11 клас, який на рів-
ні стандарту містить лише один розділ, що стосується вивчення екології та еко-
логічних проблем, це "Надорганізмовий рівень організації життя" (10 год.), де 
учні в кінці першого семестру і на початку другого отримують основні еколо-
гічні знання де вивчаються: популяція, екосистема, біосфера, екологічні чинни-
ки, біологічні адаптивні ритми організмів, угруповання та екосистеми, а також 
збереження біорізноманіття та охорона біосфери [1]. 

При цьому учні отримують знання про основні закономірності дії еколо-
гічних факторів на живі організми; шляхи пристосування організмів до умов іс-
нування; зв'язки між організмами в екосистемі; роль організмів (продуцентів, 
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консументів, редуцентів) і людини в штучних і природних екосистемах; значен-
ня колообігу речовин у збереженні екосистем; роль заповідних територій у збе-
реженні біологічного різноманіття, охорони природних угруповань для збере-
ження рівноваги в біосфері тощо. 

У цьому контексті, перед біологічними факультетами педагогічних ви-
шів ставляться нові вимоги у підготовці кваліфікованих педагогічних кадрів з 
природничих дисциплін, зокрема біології та екології, які могли б забезпечувати 
учнів якісними знаннями та відповідними уміннями й навиками. Відповідно 
підготовка студентів біологічного факультету на ОКР "Бакалавр" галузі знань 
"Природничі науки", напряму підготовки 6.040102 "Біологія" до викладання 
екології у загальноосвітніх навчальних закладах має комплексний, системний 
характер, зокрема студенти вивчають курси "Природа рідного краю" (Екологія 
рослин і тварин), "Загальна екологія" та "Біогеографія", де знайомляться з при-
родним середовищем, його компонентами, екологічними факторами (аутеколо-
гія), популяційною та демографічною екологією (демекологія), екосистемами 
(синекологія), а також розглядають прикладні аспекти екології, екологічні 
проблеми України та екологічне право. 

Завершують формування цілісних екологічних знань студентів на ОКР 
"Бакалавр" курси "Популяційна екологія" та "Біосферологія" (Екосистемологія), 
розглядаючи популяцію, біоценоз, біосферу та ноосферу. Зазначимо, що курс 
"Популяційна екологія" та "Природа рідного краю" є дисциплінами за вибором 
ВНЗ і гармонійно поєднуються й доповнюють основні курси. При цьому кожна 
навчальна дисципліна, крім лекцій, включає практичні і лабораторні заняття, 
що дає змогу студентам гармонійно поєднати знання з уміннями і навиками. 

Крім цього, за умови подальшого навчання на ОКР "Спеціаліст" студен-
ти поглиблюють знання вивчаючи курс за вибором ВНЗ "Основи організації 
екологічного моніторингу", спрямовану на моніторингові дослідження довкіл-
ля, вивчення основних методик його проведення. Адже, завершуючи навчання 
на біологічному факультеті Дрогобицького державного педагогічного універси-
тету, студенти отримують кваліфікацію: біолог, вчитель біології, хімії та еколо-
гії, що надає їм змогу навчання поряд з біологією і хімією й екологію. 

Отже, комплексний, системний підхід у напрямі екологічного навчання 
студентів виражає цілісність і взаємозв'язок педагогічних впливів, відбувається 
поєднання трьох взаємопов'язаних складових: екологічних знань, екологічних 
переконань, екологічної діяльності. Тому вища школа покликана сьогодні про-
явити наполегливість у вихованні нового покоління, якому властиве особливе 
бачення світу як об'єкта його постійної турботи, формування екологічної свідо-
мості студентів, що надасть їм змогу перенести власні переконання на педаго-
гічну ниву. 

Висновки: 
1. Екологічна освіта в школі спрямована на формування екологічної культу-
ри, розвиток особистої відповідальності за стан довкілля, в основу якої 
покладено принципи гуманізму, науковості, неперервності, спрямованих на 
набуття учнями екологічних знань, формування. 
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2. Формування екологічного мислення є цілеспрямована, системна і система-
тична навчальна діяльність вчителя у напрямі набуття, засвоєння наукової 
інформації і практичне застосування її в подальшій екологічній роботі в за-
гальноосвітніх навчальних закладах. 

3. Вища школа спрямована на підготовку кваліфікованих педагогічних кадрів, 
набуття ними системи знань та умінь з біології, екології, що формує, збага-
чує й поглиблює їх екологічне мислення. 
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Коссак Г.М., Скробач Т.Б., Кречкивська Г.В. Подготовка будущих 
учителей к экологическому обучению в общеобразовательной школе 

Проанализирована подготовка студентов биологического факультета к даль-
нейшей педагогической деятельности и преподавания экологии в общеобразовательных 
учебных заведениях естественно- математического направления (экологический про-
филь) и уровня стандарта, академического уровня. Выделены совокупность учебных 
дисциплин экологического направления, эффективные формы и методы экологическо-
го воспитания учащейся молодежи в направлении формирования их экологического 
сознания, личностного отношения молодого человека к проблемам окружающей среды, 
формирование у них ценностных ориентаций. Рассмотрена эффективность экологичес-
кого обучения и воспитания в курсе "Экология" и его сочетание с разделом учебной 
дисциплины "Биология 11 класс", в частности разделом "Надорганизмовой уровень ор-
ганизации жизни", что читается во втором семестре вместе с курсом "Экология" акаде-
мического уровня. 

Ключевые слова: экологизация, личность, экологические знания, экологическая 
культура, экологическое образование, экологическое обучение, экологическое созна-
ние. 

Kossak G.M., Skrobach T.B., Krechkivska G.W. Training Future Teachers 
for Environmental Education at Secondary Schools 

Training students of biological faculty for further educational activities and teaching 
ecology at secondary schools of a nature mathematical direction (environmental profile) and 
the academic level of standard is analysed. The set of disciplines of the environmental profile, 
effective forms and methods of environmental education of youth aimed at forming their en-
vironmental awareness, personal formation of the young man of the environment, the formati-
on of their values, are determined. The efficiency of environmental education and training in 
the course "Ecology" and its combination with the discipline section "Biology 11 form", 
including the "Over organism level of life" that is provided in the second semester as well as 
the course "Ecology" at academic level, is considered. 

Key words: greening, personality, environmental knowledge, environmental culture, en-
vironmental education, environmental consciousness. 

 




