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Здійснено підбір кваліфікацій фахівців з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування, які повинні бути сформовані у системі післядипломної освіти. Виокремлено фун-
кції, завдання та зміст навчання з питань екологічного моніторингу та запропоновано використання 
інноваційних технологій. Розроблено методику організації навчання зі змістовим, цільовим, функціона-
льним, технологічним, результативним компонентом 
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нтність, методи навчання 

 

1. Вступ 

Сучасний ринок праці ставить жорсткі профе-
сійні вимоги до фахівців екологів на основі компете-
нтністного підходу за умов професійного зростання і 
саморозвитку в освіті впродовж життя. Відповідно, 
це відображається на підготовці фахівців у системі 
вищої та післядипломної освіти. Новітні, інноваційні 
технології, які з‟являються у різних сферах діяльнос-
ті людини, вимагають розробки освітніх програм, що 
сприятиме розвитку знань, умінь, навичок, форму-
вання професійних компетентностей, зокрема здібно-
стей до оволодіння інформацією, творчого вирішення 
поставлених задач. Особливо це стосується оновлен-
ня програм підготовки, перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації фахівців у сфері екології. 

Використання сучасних форм, методів і засо-
бів навчання, впровадження інноваційних технологій 
викладання дисциплін професійно-практичного цик-
лу, зокрема екологічного моніторингу та системного 
аналізу якості навколишнього середовища, в освіті 
дорослих забезпечить зростання професійної діяль-
ності у фахівців з екології, зокрема формування нау-
ково-дослідницьких і науково-практичних здатностей 
до вирішення екологічних проблем України і світу. 
Недостатньо наповнений теоретико-методологічний 
базис використання інноваційних технологій у забез-
печенні методики організації професійного післядип-
ломного навчання фахівця з екології з питань моні-
торингу довкілля та її практичного застосування, 
необхідність добору і підготовки сучасного науково-

методичного забезпечення підкреслює актуальність 
розробки, обґрунтування методики організації на-
вчання фахівців екологічного спрямування в системі 
післядипломної освіти. 

 

2. Літературний огляд 

Однією з вимог сучасності є проведення сут-
тєвих змін в освіті, створення нових пріоритетів на-
вчання і виховання особистості протягом усього 
життя. В працях науковців розкрито зміст і структура 
післядипломної підготовки педагогів [1, 2]. Шляхи 
удосконалення організації роботи за видами діяльно-
сті у системі післядипломної освіти розкривають у 
дослідженні [3]. 

У сучасній педагогічній практиці широко ви-
користовуються поняття педагогічної інноватики [4]. 

Окремі автори розкривають у працях науково-

практичні проблеми інноваційних підходів у вищій 
школі, впровадження прогресивних форм і техноло-
гій навчання в освітній процес [5], зокрема застосу-
вання інноваційних технологій у системі післядип-
ломної освіти [6]. 

В законі України «Про вищу освіту» зазначе-
но, що післядипломна освіта – це спеціалізоване 
вдосконалення освіти та професійної підготовки 
особи шляхом поглиблення, розширення та оновлен-
ня її знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше 
вищої освіти (спеціальності) або професійно-тех- 

нічної освіти (професії) та практичного досвіду [7]. У 
системі освіти застосовується поняття «освіта дорос-
лих», як цілеспрямований процес розвитку і вихо-
вання особистості шляхом реалізації освітніх про-
грам і послуг, здійснення освітньо-інформаційної 
діяльності в межах та поза межами загальної серед-
ньої, професійно-технічної, вищої і післядипломної 
освіти [8]. У міжнародних документах [9, 10] зазна-
чено, що розвиток освіти дорослих має здійснювати-
ся комплексно у рамках освіти упродовж життя, яка 
визначає цілі та масштаби й охоплює увесь спектр – 

від початкової грамотності до професійної підготов-
ки і неперервного професійного навчання. Отже, 
післядипломну освіту слід розглядати не тільки як 
систему підвищення кваліфікації та перепідготовки 
дипломованих спеціалістів, а і як форму освіти доро-
слих, виходячи з їх індивідуальних потреб, мотивів у 
здобутті певних знань, виробленні навичок і умінь, 
особистісному і професійному зростанні.  

 

3. Мета та задачі дослідження 

Мета дослідження – розробка методики орга-
нізації навчання фахівців екології з питань екологіч-
ного моніторингу та впровадження інноваційних 
технологій у процес їх професійної післядипломної 
підготовки.  

Для досягнення мети були поставлені наступ- 

ні задачі:  
1) теоретичний аналіз необхідності організа-

ції навчання екологічному моніторингу в освіті 
дорослих;  

2) визначення професійних компетентностей, 
які формуються у слухачів відповідно до їх профе-
сійної діяльності;  
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3) розроблення методики організації навчання 
з екологічного моніторингу та обґрунтування її осно-
вних компонентів для професійної післядипломної 
підготовки фахівців екологів. 

 

4. Теоретико-методичні аспекти організації 
навчання з екологічного моніторингу у системі 
післядипломної освіти 

У системі вищої освіти провідна роль нале-
жить педагогу, який визначає цілі, зміст, форми ме-
тоди навчання, тоді як студент сприймає і засвоює 
сучасні наукові знання, при цьому студентство не 
впливає на планування і оцінювання процесу навчан-
ня. Освіта дорослих відводить провідну роль тим хто 
навчається. Доросла людина вже є сформованим 
фахівцем і володіє певним життєвим та професійним 
досвідом, а її навчання цілеспрямовано на самовдос-
коналення, самореалізації, самостійний вибір у на-
бутті додаткових сучасних професійних компетент-
ностей. Планування, оцінювання, корекція навчаль-
ного процесу відбувається спільно з викладачем на 
принципах студентоцентрованого навчання. 

У системі післядипломної освіти на навчання з 
дисципліни «Моніторинг довкілля» виділяють 4 кре-
дити ECTS. Організація процесу навчання з екологіч-
ного моніторингу спрямовується на виконання полі-
функціональних, інтегрованих функцій у фахівців 
екологів: 

– інноваційної – формування сучасних науко-
вих знань з екологічного моніторингу, методології 
проведення екологічних досліджень; 

– адаптивної – розвиток здатностей адаптувати 
нові наукові знання, вміння, навички до власних 
професійних і соціальних ролей; 

– кумулятивна – накопичення нових наукових 
знань та їх активне використання у різних сферах 
діяльності (соціальній, побутовій, виробничій, профе-
сійній, природоохоронній, культурно-просвітницькій); 

– аналітично-проектувальна – аналіз, прогно-
зування, вибір оптимальних шляхів вирішення еколо-
гічних проблем, розробка нормативних документів, 
екологічних проектів для управління виробничою 
діяльністю; 

– організаційно-управлінська – формування та 
використання на практиці різноманітних форм і ме-
тодів управління природоохоронною і природоресур-
сною діяльністю з врахуванням внутрішніх і зовніш-
ніх чинників впливу; 

– діагностична – аналіз рівня особистісно-

професійного розвитку, самовдосконалення, реаліза-
ції у науково-виробничій діяльності. 

Дані функції забезпечують взаємозв‟язок тео-
ретичної, науково-дослідницької, виробничо-техно- 

логічної і управлінської підготовки, можливість по-
єднувати класичні, специфічні, системний та синер-
гетичний підходи у вирішенні комплексних екологі-
чних проблем. 

Навчання з питань екологічного моніторингу в 
системі післядипломної освіти виконує наступні 
завдання, виконання яких буде формувати у слухачів 
системно-інтегративні професійні компетентності: 

1. Організація науково-методичної системи 
формування наукових знань про аналіз, оцінку стану 

екосистем, прогнозування і моделювання змін стану 
навколишнього природного середовища на засадах 
сталого розвитку. 

2. Розширення та систематизація екологічних 

наукових знань, умінь і навичок для поглиблення 
науково-дослідницької і практично-виробничої дія-
льності фахівців-екологів. 

3. Розвиток здатності до системного аналізу 
компонентів довкілля з метою моделювання і про-
гнозування негативних впливів об‟єктів господарсь-
кої діяльності на об‟єкти довкілля. 

4. Формування потреб і мотивів до саморозви-
тку, самовдосконалення і самореалізації у практично-

виробничій екологічній діяльності. 
5. Орієнтація фахівців з екології до системної 

спрямованості у виборі методів, засобів щодо аналізу 
і оцінки стану компонентів довкілля, практичного 
розроблення систем соціо-економіко-екологічного 
моніторингу. 

Виконання даних завдань реалізується у змісті 
підвищення кваліфікації фахівців екологів у закладах 
системи післядипломної освіти. 

 

5. Результати досліджень та їх обговорення 

Зміст навчання формується на теоретичному, 
методичному, методологічному, науково-дослід-

ницькому, прогностичному рівнях, вибір спрямова-
ності якого спирається на отриманий професійний 
досвід фахівців з екологічного моніторингу. У дослі-
дженні визначено основні тематики занять у змістов-
них модулях підготовки для слухачів курсів підви-
щення кваліфікації, які є обов‟язковими для вивчен-
ня, оскільки формують основу для формування про-
фесійних, системно-моделюючих, науково-дослід-

ницьких компетентностей (табл. 1). 
При викладанні даних тем використовуються 

проблемні, активні, інтерактивні, ситуаційні методи 
навчання, від вибору яких залежить використання 
тих чи інших форм навчання. 

Під час організації навчання в системі після-
дипломної освіти необхідно використовувати про-
блемні лекції, інтегровані (бінарні) лекції, науково-

дослідницька лабораторія обміну досвідом, круглі 
столи, тренінги, лабораторні практикуми з викори-
станням інформаційних технологій (рис. 1). 

Під час організації навчання з екологічного 
моніторингу виділено 3 етапи, які синхронізуються: 

І – камеральний, орієнтаційний або підготов-
чий – на даному етапі визначаємо спеціалізацію фа-
хівців та їх професійну спрямованість; на основі 
отриманих даних формуємо зміст навчання і розроб-
ляємо план і програму навчання, які можуть коригу-
ватися у ході ІІ етапу, зокрема після активізації їх 
набутих знань, умінь і навичок; 

ІІ – організаційний, системно-моделюючий 
або основний – отримання нових знань та їх закріп-
лення, формування пізнавальної активності і мотива-
ції шляхом використання інноваційних технологій; 

ІІІ – діяльнісний – узагальнення і підведення 
підсумків навчання, впровадження здобутих знань, 
умінь, навичок у практичній і виробничій діяльності. 

Під час ІІ етапу формуються професійні, систем-
но-моделюючі, науково-дослідницькі компетентності, 
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які на ІІІ етапі закріплюються і впроваджуються у про-
фесійній сфері. Даний підхід до організації навчання з 
екологічного моніторингу забезпечує неперервність, 
використання різноманітних форм та методів навчання, 
зокрема активне впровадження інноваційних техноло-
гій, що є характерним для навчання дорослих. 

Залежно від форми навчання, кваліфікації фа-
хівців з екології, цільового призначення освіти доро-
слих, формується зміст і структура теоретичного і 
практичного наповнення модулів, навчально-мето- 

дичне, інформаційне-аналітичне, матеріально–технік- 

не і кадрове забезпечення.  
 

Таблиця 1 

Тематика навчання фахівців екологів з питань моніторингу довкілля в системі післядипломної освіти 

№ 
п/п 

Змістовний модуль Тема занять 

1 

Нормативно-правовий 
природоохоронний і при-

родо ресурсний базис 

Індикатори якості складових навколишнього природного середовища і 
сталості розвитку еко-, агро-, урбо-, техносистем 

Параметри діагностики стану складових довкілля 

2 

Теоретико-

методологічний у сферах 
діяльності 

Методологія організації екологічного моніторингу на рівнях управління 
природоохоронної діяльності 
Зменшення інтегрально-деструктивного впливу виробничої сфери на до-
вкілля та принципи екологізації виробництва 

Використання інформаційних технологій при організації і проведення 
екологічного моніторингу 

3 

Аналітично-

прогнозуючий за видами 
діяльності 

Методики прогнозування і моделювання стану і розвитку екологічних 
ситуацій та використання неформальних методів системного аналізу для 
вибору оптимальних шляхів оптимізації якості складових навколишнього 
середовища 

 

 
Рис. 1. Структурно-організаційна схема навчання фахівців екологів з питань екологічного моніторингу в системі  

післядипломної освіти: I – камеральний етап; ІІ – організаційний етап; ІІІ – діяльнісний етап 

 

Діагностика рівня сформованості професійних 
компетентностей здійснюється на рівні вхідного, 
проміжного і кінцевого контролю: 

– вхідний – у вигляді тестів та проблемних ді-
алогів, за рахунок яких відбувається скринінг попе-
редньо отриманих знань, умінь та навичок; 

– проміжний – у вигляді ситуаційних завдань, 
творчих завдань, за рахунок яких узагальнюються і 
систематизуються отримані сучасні наукові знання з 
питань екологічного моніторингу; 

– кінцевий – виконання випускової роботи, 
представлення власних результатів у вигляді напи-

Діагностика фахового 
спрямування катего-

рій слухачів 

Формування наукоємкого 
змісту навчання та напи-

сання програми 

Визначення необхідних 
додаткових професійних 

компетентностей   

Формування та розробка 
науково-методичного та 

інформаційно-

аналітичного забезпе-
чення 

Залучення роботодавці, 
науковців, управлінців, 

виробничників для 
участі у круглих столах 
та інтернет-конференції 

Скринінг і актуалізація 
опорних наукових знань з 
екологічного моніторингу 

і цільова орієнтація для 
використання у виробни-

чій діяльності 

Формування додаткових 
професійних компетент-

ностей 

Диференціювання закріплення 
професійних компетентностей 
за функціональним змістом і 

практичним цільовим викорис-
танням 

Формування активної  
науково-пізнавальної 

мотивації та професійно-
го світогляду 

Узагальнення та 
представлення 

власних результатів 

І 

ІІ 

ІІІ 

Впровадження професійних 
компетентностей у практич-

но-виробничій діяльності 

Бесіда, 
проблемні 

діалоги 

Проблемні, 
інтегровані 

лекції 

Дискусія, 
тренінги, 
мозкова 

атака 

Аналіз ситуа-
цій, творчі 
завдання, 

саморозвиток 

Наукові 
семінари, 

круглі сто-
ли, конфе-

ренції 

М
етоди навчання

 
М

етоди дослідж
ення

 
М

етоди апробації 
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сання статті та доповіді на конференції.  

   Дана робота є відображенням сформо-
ваних у фахівців екологів додаткових професійних 
компетентностей. 

По закінченню навчання слухачі традиційно 
пишуть залікові роботи, зазвичай реферативного 
характеру, які захищають. Для закріплення сформо-
ваних професійних системно-моделюючих компетен-
тностей пропонуємо в кінці навчання організувати 
Інтернет-конференцію, на якій фахівців зможуть 
представити власні розробки та результати дослі-
дження з екологічного моніторингу. 

Після проходження курсів фахівці з екології по-
винні приймати участь у заходах різного спрямування: 
наукові чи регіональні семінари, круглі столи, конфере-
нції, а також здобувати компетентності професійного 
самовдосконалення, саморозвитку впродовж життя. 

У перспективі подальших досліджень набу-
дуть положення розробки та методичного забезпе-

чення окремих тем з екологічного моніторингу у 
системі неперервної освіти, зокрема освіти дорослих. 

 

6. Висновки 

1. Проведено аналіз необхідності організації 
навчання екологічному моніторингу в освіті дорос-
лих, в результаті якого було виокремлено поліфунк-
ціональні та інтегровані функції, що сформуються у 
фахівців екологів. 

2. Проаналізовано кваліфікації фахівців з еко-
логії, на основі яких виокремлено професійні компе-
тентності, що необхідно удосконалити або сформува-
ти у дорослих.  

3. Визначено функції, завдання, змісту та 
методів навчання з екологічного моніторингу, що 
сприяло розробці структурно-організаційної схеми 
навчання фахівців екологів з питань моніторингу 
довкілля, впровадження якого у системі післядип-
ломної освіти забезпечує неперервність навчання 
дорослих. 
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