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про структуру закладу, взаємодію окремих підрозділів, діючої системи 

управління, маркетингової діяльності, корпоративної культури, нормативно-

правової документації тощо. Студенти  підводять підсумки проходження 

практики з обов’язковим написанням письмового звіту практики. 

          Проходження навчально-економічної практики передбачає участь 

здобувача вищої освіти у навчальних тренінгах, які охоплюють: планування 

експлуатаційної програми закладів гостинності; взаємодію з колегами, 

керівництвом, клієнтами, партнерами, акціонерами, інвесторами, органами 

державної влади тощо; аналіз основних економічних показників 

експлуатаційної програми колективних засобів розміщення та закладів 

ресторанного господарства; групового прийняття рішень; поведінку у 

конфліктних ситуаціях; процесу мотивації; висування на роль лідера та 

розвитку лідерських здібностей, формування довіри команди до лідера. 

          Виробнича практика студентів проводиться з метою узагальнення і 

вдосконалення здобутих ними теоретичних знань, практичних умінь та 

навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, отримання 

професійного досвіду та підготовки майбутніх фахівців до самостійної 

професійно-практичної діяльності, збирання матеріалів для написання 

кваліфікаційної роботи. 
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КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 

         Тези  розглядають  особливості формування екологічної культури 

студентів – фахівців екологічного напряму. Аналізуються  мета, завдання, 

принципи, зміст, методи і форми екологічної  підготовки студентів.  
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PECULIARITIES OF FORMATION THE ECOLOGICAL  

CULTURE OF STUDENTS  

         Theses consider the peculiarities of the formation of environmental culture of 

students, experts in the field of ecology. The purpose, tasks, principles, content, 

methods and forms of ecological training of students are analyzed.  
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           Шлях до формування високої екологічної культури лежить через 

ефективну екологічну освіту та виховання, які здійснюються в процесі 

навчання, виховання, самоосвіти, а також на власному життєвому досвіді. 

При цьому екологічна культура виступає адаптаційним чинником людини до 

змін умов навколишнього середовища, яка ґрунтується на історичній 

взаємодії із світом природи, забезпечуючи гармонійне співіснування з 

довкіллям і виражається у наукових знаннях, способах практичного 

засвоєння моральних норм, ціннісних орієнтацій та культурних традицій. 

           Екологічна культура є внутрішньою суттю людини та людського 

суспільства, що знаходиться «всередині нас і проявляється в певних діях 

щодо природи». Наша епоха – час великої дисгармонії між зовнішньою 

культурою, що проявляється в здатності людини створювати видатні твори 

мистецтва, та внутрішньою культурою, дефіцит якої викликав глобальну 

екологічну кризу [3]. 

Екологічна культура є складовою сучасної культури. Вона 

характеризується глибоким і узагальнюючим осмисленням важливості 

екологічних проблем для майбутнього розвитку людства. Екологічна 

культура спрямована, з одного боку, на звільнення людини від жорсткої 

природної детермінації, а з іншого – на гармонізацію відносин між 

суспільством і навколишнім середовищем. 

         Екологічна культура передбачає формування системи наукових знань, 

поглядів, переконань, нового ставлення до природи, нових стратегій і 

технологій гармонійної взаємодії з природою, гуманістичних життєвих 

цінностей і орієнтирів людини. 

        Тому екологічна культура не є чимось несуттєвим чи вторинним для 

існування людини: вона становить його функціональну основу, 

уможливлюючи доцільне й ефективне природокористування. 

Процес формування основних компонентів екологічної культури фахівців 

екологічного напрямку повинен здійснюватися системно: 

– мета, завдання, принципи, зміст, методи і форми екологічної 

підготовки, реалізація яких різнобічно обґрунтовуються концептуальними 

положеннями дослідження; 

– педагогічні складові та умови формування екологічної культури 

майбутніх  спеціалістів; 

– результат, який полягає у досягненні високого та достатнього рівнів 

екологічної культури у студентів вищих  навчальних закладів 

         Стрижневими елементами формування екологічної культури є: знання 

(засвоєння основних наукових понять про природу, екологічні проблеми); 

усвідомлення (формування свідомої позиції щодо довкілля); ставлення 

(розуміння природи як унікальної цінності та джерела матеріальних і 

духовних сил людини); навички (здатність практичного освоєння довкілля і 

його охорони); діяльність (участь у природоохоронній діяльності); уміння 

(участь у розв’язанні екологічних проблем); екологічний стиль мислення та 

відповідальне ставлення до природи [2, с. 143]. 
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          Екологічна підготовка фахівців має бути спрямована на якісне 

засвоєння всього обсягу теоретичних і практичних знань відповідно до 

програм дисциплін, самостійно аналізувати і прогнозувати наслідки 

нераціонального використання природних ресурсів, брати участь у 

проведенні екологічних експертиз, виконувати розрахунки розмірів збитків, 

штрафів і нормативів гранично допустимих викидів  і гранично допустимих 

скидів, виконувати екологічну паспортизацію об’єктів, виконувати 

лабораторний аналіз хімічних, фізичних і біологічних показників природних і 

штучних об’єктів. 

       Основними принципами формування екокультури є 

міждисциплінарний підхід, який визначає місце кожної дисципліни в 

загальному процесі екологічної освіти, узгодження форм та методів роботи, 

їх постійне вдосконалення; принцип систематичності, послідовності і 

безперервності вивчення екологічного матеріалу; принцип єдності 

інтелектуального і емоційно-вольового компонентів у вивченні і поліпшенні 

навколишнього середовища, принцип взаємозв’язку глобального, 

національного і регіонального розкриття екологічних проблем у навчальному 

процесі, принцип професійної спрямованості навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, краєзнавчий принцип, принцип комплексності, принцип 

патріотизму [3, с. 67]. 

        Професійна підготовка майбутніх фахівців екологічного напрямку має 

завдання сформувати у студентів світоглядні ціннісні орієнтації щодо 

природи, екологічний стиль мислення, відповідальне ставлення до природи, 

набуття навичок вирішення екологічним проблем та передбачення можливих 

негативних наслідків діяльності людини. Тому однією з найважливіших умов 

забезпечення реалізації цінностей екологічної культури є високий рівень 

екологічної свідомості, зміст екологічних знань та постійний і безперервний 
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          У тезах  розглянуто   необхідність екологічної освіти  у формуванні 

екологічної культури студентів. 
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THE SIGNIFICANCE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 

IN THE FORMATION OF THE ENVIRONMENTAL 

CULTURE OF STUDENTS 

          Theses consider the necessity of environmental education in the formation of 

environmental culture of students. 


