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Вступ. Загрозливий розвиток кризових екологічних явищ в усьому світі 

викликав об'єктивну необхідність активного переходу людства до гармоній-

ного, тобто соціо-еколого-економічного збалансованого розвитку. Основою 

гармонійного співіснування природи і людини є формування науково обґру-

нтованих правил нової поведінки людини в довкіллі і поступова їх реаліза-

ція. За таких умов особливо гостро постає питання розвитку екологічної 

освіти й культури, поширення об'єктивної екологічної інформації та про-

фесійної підготовки майбутніх фахівців з екології. Актуальність цього 

питання вимагає детального розгляду усіх аспектів навчального процесу 

у вищій школі. 

Аналіз останніх досліджень. Впродовж останніх років вітчизня-

ними науковцями були проведені змістовні дослідження з проблем 

вдосконалення професійної освіти в Україні (А. Алексюк, В. Биков,  

Р. Гуревич, М. Згуровський, Н. Ничкало, М. Степко та ін.), в яких, се-

ред інших, розглядались питання підвищення якості, престижності 

професійної освіти та конкурентноспроможності на ринку праці. 

У рамках концепції стійкого розвитку розпочата робота з вивчення 

проблем формування екологічної культури населення [2]. Одним із ос-

новних постулатів запропонованої концепції стало положення про те, 

що людина виконує, насамперед, біосферну функцію. Дана функція 

реалізується у взаємодії соціальних і природних процесів, у необхідно-

сті включення виробничої діяльності в глобальний природний цикл на 

основі знання законів функціонування біосфери.  

Науковці занепокоєні тим, що внаслідок нераціонального й неконт-

рольованого використання природних ресурсів дедалі чіткіше вима-

льовуються прикмети екологічної катастрофи [3]. Все більш очевид-
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ним стає необхідність пошуку нових шляхів і підходів до розв’язання 

екологічних проблем. Основу тут має становити створення адекватно-

го організаційно-правового, соціально-політичного, господарського 

механізму управління природокористуванням, що базується на кількі-

сних даних, результатах математичного моделювання та прогнозуван-

ня, сучасних інформаційних технологіях, можливості протидії антро-

погенній і природній деструкції біосфери [6]. Одним із шляхів подо-

лання екологічних негараздів вважаємо високоякісну підготовку фахі-

вців, яка б відповідала вимогам концепції екологічної освіти України, 

Стратегії СЕК ООН освіти для сталого розвитку, а також нормативно-

правовим та методичним вимогам у галузі екології, охорони навколи-

шнього природного середовища та збалансованого природокористу-

вання.  

Мета роботи – на основі компетентнісного підходу окреслити мо-

жливі напрями підвищення професійної підготовки майбутніх фахівців 

з екології у вищому навчальному закладі. 

Виклад основного матеріалу. Одна з основних вимог сучасного 

ринку праці до фахівця – це, насамперед, відповідний рівень його ком-

петентності: здатності ефективно здійснювати професійну діяльність, 

гнучкості і мобільності у виконанні функціональних обов’язків, відпо-

відальності за прийняття рішень.  

У законопроекті «Про національну систему кваліфікацій» поняття 

«компетентність» визначається як здійснення оцінки кваліфікаційних 

рівнів і компетенції відповідно до законодавства про освіту. Нині не 

існує однозначного тлумачення поняття, структури і видів компетент-

ності. Багатьма авторами «професійна компетентність» визначається 

як певне підтвердження належності до визначеної професійної групи 

працівників, визначене з боку соціальної системи в цілому і представ-

ників цієї групи та інших соціальних та професійних груп [5].  

Нині в рамках Болонського процесу панує компетентнісний підхід 

до проблеми освіти, тому термін «компетентність» використовується 

для позначення інтегративних характеристик якості підготовки майбу-

тніх фахівців, для опису результату освітнього процесу. Категорія 

«професійна компетентність» визначається головним чином рівнем 

професійної освіти в навчальному закладі, досвідом та індивідуальни-

ми здібностями людини, її мотивованими прагненнями до неперервної 

освіти та самовдосконалення, творчим і відповідальним ставленням до 

праці.  

Сприйняття компетентностей як нового типу цілепокладання озна-

чає трансформування освітньої політики вищих навчальних закладів у 

напрямі інтересів ринку праці й опанування освітньої парадигми «на-
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вчання та самовдосконалення впродовж усього життя» [4]. 

З метою практичного застосування набутих теоретичних знань сту-

денти повинні володіти відповідними компетенціями. Слід підкресли-

ти узагальнений, інтегральний характер поняття «компетенція» стосо-

вно понять «знання», «уміння», «навички». 

Узагальнюючи різні підходи до визначення «професійної компете-

нтності», необхідно розглянути низку компетенцій, якими має володі-

ти сучасний фахівець з екології. До загальних компетенцій можна від-

нести такі: 

- соціально-особистісні (здатність брати на себе відповідальність, 

визначати цілі і завдання власної діяльності, приймати рішення, умін-

ня врегульовувати конфлікти, враховувати основні економічні закони, 

правові засади соціально-політичні процеси під час здійснення діяль-

ності); 

- загальнонаукові (володіння фундаментальними знаннями з мате-

матики, фізики, хімії, біології, геоморфології, гідрології в обсязі для 

освоєння професійних дисциплін та використання в майбутній профе-

сії; володіння інформаційними технологіями, вміння знаходити, опра-

цьовувати, зберігати й використовувати здобуту інформацію); 

- інструментальні (здатність використовувати всі засоби комуніка-

ції державною мовою, знання інших мов, навички роботи з сучасними 

приладами оцінки стану компонентів довкілля, навички із забезпечен-

ня екологічної безпеки); 

- загально-практичні (екологічний світогляд особистості, ціннісні 

орієнтації та мотивації діяльності і взаємодії з природними об’єктами, 

навички діяльності спрямовані на захист довкілля з його природними 

та антропогенними системами). 

Окрім зазначених компетенцій, фахівець з екології має володіти 

низкою спеціалізовано-професійних компетенцій, в основі яких, згідно 

Галузевого стандарту вищої освіти України (ГСВОУ) [1], знаходяться 

відповідні знання і вміння. До них слід віднести: 

- здійснення спостережень за станом довкілля, моделювання явищ 

та процесів, що відбуваються в природному середовищі;  

- здійснення оцінки стійкості екосистем;  

- проведення екологічних досліджень;  

- використання знань і практичних навичок прогнозування екологі-

чної небезпеки для обґрунтування управлінських рішень, визначення 

екологічної, економічної, соціальної ефективності природоохоронних 

заходів; 

- застосування знань про біорізноманіття та основ заповідної спра-

ви формування екомережі для збереження генофонду;  
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- використання знань і практичних навичок з урбоекології для за-

безпечення збалансованого функціонування урбанізованих територій; 

- використання та застосування в професійній діяльності законода-

вчих актів та положень у сфері раціонального використання та охоро-

ни природних ресурсів. 

На нашу думку, впровадження компетентнісного підходу в практи-

ку викладання фундаментальних та фахових дисциплін може бути 

ефективніше, якщо студент відпрацьовуватиме навички діяльності, ви-

значені певною компетенцією. При цьому особливої гостроти набуває 

питання забезпечення студента інформаційно-організаційним та на-

вчально-методичним пакетами дисциплін. 

Кожна дисципліна навчального плану повинна мати комплексне і 

достатнє навчально-методичне забезпечення, яке включає: типову та 

робочу програми; методичні вказівки до виконання лабораторних, 

практичних, самостійних робіт; тестовий контроль знань студентів; 

конспект лекцій або посібник чи підручник і їхні електронні аналоги. 

Не менш важливим є навчити студента навчатися, формувати здат-

ність до самостійного пошуку отримання нових знань, практичних 

умінь і навичок. І тому, серед оптимізаційних умов формування ком-

петентностей фахівця ми вбачаємо його цілеспрямовану роботу з дже-

релами інформації, використання нових інформаційних технологій. 

При творчій підготовці до проведення занять кожен студент може 

використовувати електронні посібники, використання яких полегшує 

підготовку до заняття, а також є одним із засобів розвитку професійної 

компетентності. 

До таких посібників можна віднести: 

- посібники з викладом теоретичного матеріалу, складеними блок-

схемами з конкретних тем, з використанням відеоматеріалу; 

- посібники (мультимедійні додатки) для реалізації видів певної на-

вчальної діяльності (представлення графіків, діаграм, карт, схем, зміс-

ту явищ та процесів за допомогою імітаційного комп’ютерного моде-

лювання, тренажери розв'язування задач з можливістю їх перевірки, 

тестова система контролю якості знань тощо); 

- посібники щодо використання новітніх технологій навчання у ви-

кладанні предмету.  

Таким чином, з одного боку, використання такого посібника в на-

вчальному процесі суттєво удосконалює традиційну систему навчання, 

за рахунок його окремих функціональних можливостей, зокрема, му-

льтимедійних. З іншого боку, розширюються можливості реалізації 

творчого підходу, забезпечується високий рівень інтеграції навчальних 

дисциплін та індивідуалізація навчання. 
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Наш досвід показує, що рівень загально-професійної і спеціальної 

підготовки зростає в умовах активної науково-дослідної роботи. На-

вчальний процес відбувається ефективніше, якщо він пов'язаний з ви-

рішенням проблемних ситуацій, оскільки проблема має мотиваційні 

основи, а зацікавленість предметом дослідження сприяє ефективності 

розумової діяльності. Саме такий підхід у навчанні надасть більшої зо-

середженості, активної діяльності, що впливає на змістовне наповнен-

ня процесу навчання, дозволяє моделювати процес осягнення наукової 

інформації, управляти пізнавальною діяльністю, сприяти розвитку 

творчої особистості. 

Основними завданнями наукових досліджень при підготовці еколо-

гів є: 

- оволодіння студентами науковим методом пізнання і застосування 

його, з метою поглиблення навчального матеріалу, у практичній діяль-

ності; 

- вивчення методології наукових досліджень та застосування її у 

екологічній діяльності; 

- набуття практичних навичок застосування спеціальних методів 

екологічних досліджень. 

Науково-дослідна робота студентів напряму підготовки «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористу-

вання» є складовою навчального процесу і реалізується в таких фор-

мах: 

- вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень»; 

- підготовка рефератів на відповідну тематику; 

- окремі дослідження при виконанні практичних занять; 

- підготовка доповідей та виступи на наукових семінарах; 

- участь у науково-практичних конференціях; 

- участь у гуртку студентського наукового товариства; 

- розробка науково-дослідних завдань у період практики та в кур-

сових роботах; 

- написання бакалаврських та дипломних робіт; 

- підготовка статей до опублікування. 

Тематика дипломних робіт безпосередньо пов’язана з вирішенням 

типових завдань професійної діяльності, що визначені в ОКХ:  

- дотримання виконання вимог норм і правил охорони праці в галу-

зі; 

- визначення джерел, видів та обсягів антропогенного навантажен-

ня на досліджувані екосистеми; 

- експериментальні вимірювання, аналіз та узагальнення отриманих 

результатів; 
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- організація досліджень та розробка нових природоохоронних ме-

тодів та засобів. 

Оптимальною можливістю навчання студентів навичкам наукових 

досліджень відповідно до обраної спеціальності в рамках навчального 

процесу і поза ним є студентський науковий гурток, де здійснюється 

комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру. 

В межах гуртка формуються групи за напрямками наукової діяльності. 

Членом наукового гуртка може бути будь-який студент, який хоче по-

глибити свої знання з предмету і набути навичок дослідницької робо-

ти. 

Основні завдання, які вирішуються: 

- залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності; 

- організація науково-дослідної роботи студентів; 

- ознайомлення з екологічними проблемами регіону; 

- пошук ефективних шляхів у вирішенні екологічних проблем; 

- участь студентів в громадських акціях; 

- участь студентів у конференціях, Всеукраїнських конкурсах нау-

кових робіт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека»; 

- публікації матеріалів досліджень студентів в наукових виданнях. 

На наш погляд, обов’язковою умовою підвищення ефективності 

професійної підготовки є передбачення у навчальному процесі макси-

мального відтворення професійних дій та операцій, виконання типових 

завдань діяльності. Причому, ефективність професійної освіти у галузі 

екології багато в чому залежить від здатності майбутніх фахівців само-

стійно здобувати знання, ефективно застосовувати їх в реальних прак-

тичних ситуаціях.  

Навчальна практика студентів є невід'ємною складовою частиною 

Галузевого стандарту вищої освіти та навчального процесу. Вона за-

ймає важливе місце в системі підготовки майбутнього фахівця і є 

зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням студента і його май-

бутньою самостійною практичною роботою. У зв’язку з цим варто се-

рйозно і відповідально підійти до вирішення проблем організації та 

проведення всіх видів практик.  

Для проходження навчальної практики, студенти-екологи повинні 

володіти знаннями про головні закономірності функціонування біос-

фери (літосфери, атмосфери, гідросфери), про глобальні екологічні 

проблеми та шляхи їхнього вирішення, які забезпечуються фундамен-

тальними та фаховими дисциплінами. 

Разом з тим, при проходженні навчальної практики передбачено 

поглиблення набутих теоретичних знань, закріплення вмінь з навчаль-

них дисциплін, прогнозування знань з дисциплін, що ще не вивчалися 
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згідно зі структурно-логічною схемою та набуття певних умінь прове-

дення польових досліджень. Крім того, навчальна практика дає мож-

ливість підготуватися до проходження виробничої практики за спеціа-

льністю, зібрати й узагальнити практичний матеріал для написання ку-

рсової, дипломної роботи, набути навичок проведення науково-

дослідної роботи. 

Слід зауважити, що компетентний фахівець не лише володіє знання-

ми і уміннями, що дозволяють йому вирішувати професійно значущі за-

вдання, але й має таке поєднання психічних якостей і станів, яке дозво-

лить йому діяти самостійно і відповідально [5]. З огляду на це, ще одні-

єю, не менш важливою формою розвитку професійних компетентностей 

є самоаналіз власної діяльності в процесі практичної підготовки. 
Саме під час проходження виробничої практики на підприємствах, 

в спеціалізованих консультаційних і громадських організаціях, науко-
во-дослідних лабораторіях студенти мають можливість в реальних 
умовах застосувати свої навички та вміння, адаптуватися до трудового 
колективу, розуміти себе і свого місця у структурі підприємства чи ор-
ганізації, відчувати відповідальність за покладені виробничі функції. 
Відповідно недоліки в подальшій діяльності потрібно намагатися ви-
правити, а все позитивне – використовувати надалі.  

Висновок. Таким чином, удосконалення професійної підготовки 
фахівців з екології має передбачати: 

- комплексне навчально-методичне забезпечення дисциплін навча-
льного плану; 

- використання інформаційних технологій у процесі навчання;  
- розробку і впровадження інноваційних технологій на засадах, 

професійного навчання, зорієнтованих на компетентність фахівця; 
- створення екологічних гуртків, діяльність яких спрямована на до-

слідження та оцінку різноманітних проблем охорони довкілля; 
- проведення науково-практичних семінарів, конференцій для сту-

дентів, молодих вчених; 
- визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень в галузі 

використання природних ресурсів, охорони навколишнього середови-
ща, створення засад екологічної безпеки; 

- об’єднання інтересів навчальних закладів і державних структур та 
підприємств щодо забезпечення високого рівня професійної підготов-
ки фахівців. 
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