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МІСЦЕ СПЕЦКУРСУ «АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕКОЛОГІЇ» У ФОРМУВАННІ 

ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ ОСВІТНЬОГО  

СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 

 

© О. С. Заблоцька, Н. О. Горбунова  
 

У дослідженні обґрунтовано можливості використання змісту спецкурсу «Аналітичні дослідження в 

екології» для формування системи фахових компетентностей майбутніх екологів освітнього ступеня 

«магістр». Розроблено програму спецкурсу «Аналітичні дослідження в екології». Визначено групи органі-

заційних, дослідницьких, технічних, прогностичних і контролюючих фахових компетентностей майбут-

ніх екологів, які формуватимуться при вивченні розробленого спецкурсу 

Ключові слова: спецкурс, аналітичні дослідження, майбутні екологи, освітній ступінь «магістр», фахо-
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1. Вступ 

Необхідність розв’язання екологічних проблем 

суспільства потребує удосконалення підходів до роз-

робки змісту освіти майбутніх екологів освітнього 

ступеня «магістр», у межах якого формуватимуться 

їхні фахові компетентності. Насамперед, це стосуєть-

ся здатності цих фахівців в умовах лабораторії здійс-

нювати хіміко-аналітичні дослідження атмосферного 

повітря, ґрунтів, природних і стічних вод. Безумовно, 

що зазначена здатність студентів ґрунтується на їхніх 

глибоких хімічних знаннях й досконалих практичних 

уміннях і навичках. 

 

2. Аналіз останніх досліджень 

Зміст хімічної складової підготовки майбутніх 

екологів є предметом дослідження багатьох вітчиз-

няних і зарубіжних науковців [1, 2]. Провідне місце 

посідають роботи з вивчення значущості окремих 

хімічних дисциплін для формування здатності цих 

фахівців проводити аналіз об’єктів довкілля [3, 4]. 

Науковцями розроблено перелік фахових (предмет-

них) компетентностей майбутніх екологів [5, 6]; ви-

значено сутність хімічної компетентності цих фахів-

ців [7] та концептуальні засади її формування у сту-

дентів [8]; досліджено можливості змісту хімічних 

дисциплін для формування в майбутніх екологів екс-

периментальних умінь та навичок із хімії [9, 10]. Об-

ґрунтування значущості хімічних спецкурсів варіати-

вної частини навчального плану підготовки студентів 

спеціальності «Екологія» освітнього ступеня «ма-

гістр» для формування їхніх компетентностей зали-

шається поза увагою дослідників. 

 

3. Мета та задачі дослідження 

Метою дослідження є обґрунтування можливо-

стей змісту спецкурсу «Аналітичні дослідження в еко-

логії» для формування системи фахових компетентно-

стей майбутніх екологів освітнього ступеня «магістр».  

Для досягнення мети були поставлені наступні 

задачі: 

– розробити програму спецкурсу «Аналітичні 

дослідження в екології»; 

– визначити систему фахових компетентнос-

тей майбутніх екологів освітнього ступеня «магістр», 

які формуватимуться в цьому спецкурсі. 

4. Розробка програми спецкурсу «Аналітич-

ні дослідження в екології» та визначення груп фа-

хових компетентностей майбутніх екологів освіт-

нього ступеня «магістр», які формуватимуться в 

ньому 

Протягом останніх років спостерігається стій-

ка тенденція до зменшення частки аудиторних годин, 

відведених на вивчення студентами-екологами єди-

ної нормативної хімічної дисципліни «Хімія з осно-

вами біогеохімії» навчального плану підготовки май-

бутніх екологів. У 2017–2018 навчальному році на 

вивчення цієї дисципліни було відведено 150 годин, 

із яких 20 годин – лекції і 36 годин – лабораторні 

заняття. Цілком зрозуміло, що за 56 аудиторних го-

дин у студентів не можуть сформуватися необхідні 

для проведення хіміко-аналітичних досліджень 

об’єктів довкілля експериментальні вміння та навич-

ки. Ця проблема вирішується у закладах вищої освіти 

України шляхом уведення у варіативну частину на-

вчальних планів підготовки майбутніх екологів ряду 

хімічних дисциплін і спецкурсів. Наприклад, у Він-

ницькому національному технічному університеті 

студенти-екологи окрім нормативного курсу «Хімія з 

основами біогеохімії» вивчають дисципліни «Аналі-

тична хімія навколишнього середовища», «Фізико-

хімічні методи аналізу довкілля», «Органічна хімія в 

технологічних процесах» [7]. Студенти-екологи наці-

онального університету біоресурсів і природокорис-

тування оволодівають хімічними знаннями, практич-

ними вміннями та навичками в додаткових хімічних 

дисциплінах – біонеорганічній, аналітичній, органіч-

ній, екологічній хімії та біогеохімії [11]. 

У Житомирському національному агроеколо-

гічному університеті у варіативну частину навчаль-

них планів підготовки майбутніх екологів уведено 

спецкурси хімічного спрямування: «Геохімія довкіл-

ля», «Хімія добрив і пестицидів», «Екологічна хімія» 

та «Аналітичні дослідження в екології» [9]. Останній 

спецкурс вивчається студентами спеціальності «Еко-

логія» освітнього ступеня «магістр» протягом 120 

годин, із яких на лекції відведено 10 годин, а на ла-

бораторні заняття – 14 годин. 

Метою вивчення спецкурсу «Аналітичні дос-

лідження в екології» є формування групи фахових 

компетентностей студентів, які забезпечують їхню 
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здатність здійснювати якісне і кількісне визначення 

складу об’єктів довкілля. 

Розроблена в контексті розв’язання першого 

завдання нашого дослідження програма спецкурсу 

«Аналітичні дослідження в екології» спрямовує сту-

дентів-екологів на засвоєння навчального матеріалу з 

таких тем:  

Тема 1. Організація роботи хіміко-аналітичної 

лабораторії (аналітичні дослідження як основа еко-

логічного контролю; документація хіміко-

аналітичної лабораторії; техніка безпеки в хіміко-

аналітичній лабораторії). 

Тема 2. Лабораторний посуд і обладнання 

(класифікація, призначення і використання лаборато-

рного посуду й обладнання). 

Тема 3. Хімічні реактиви (вираження складу, 

приготування, класифікація, зберігання та викорис-

тання). 

Тема 4. Методи аналізу в екологічних дослі-

дженнях (класифікація, загальна характеристика хі-

мічних, фізичних і фізико-хімічних методів дослі-

дження; гравіметричний, титрометричний, оптичні та 

електрохімічні методи аналізу; кондуктометрія, по-

тенціометрія, хроматографія; використання методів 

аналізу в екологічних дослідженнях). 

Тема 5. Загальна схема аналітичних дослі-

джень (етапи проведення аналітичних визначень; 

розкладання, розведення, концентрування і розділен-

ня речовин; випарювання, виморожування, екстрак-

ція, сорбція, осадження, спів осадження та ін.). 

Зміст цих тем розкривається протягом п’яти 

лекцій. За програмою спецкурсу передбачено такі 

лабораторні заняття: 

1. Організація роботи хіміко-аналітичної ла-

бораторії (4 години). 

2. Приготування хімічних реактивів різними 

способами (2 години). 

3. Використання методів розділення і концен-

трування при аналізі складу об’єктів довкілля (4 го-

дини). 

4. Аналіз природних і стічних вод титримет-

ричним методом (4 години). 

5. Дослідження складу ґрунту і води електро-

хімічними методами (4 години). 

Розв’язання другого завдання нашого дослі-

дження передбачало визначення системи фахових 

компетентностей екологів-магістрів, які формуються в 

розробленому спецкурсі. Згідно з сучасними наукови-

ми поглядами фахові (предметно-специфічні) компе-

тентності майбутніх екологів належать до групи спеці-

альних компетентностей (Subject specific competences), 

які «безпосередньо визначають специфіку (галузі 

знань / предметної області / спеціальності) освітньої 

програми та кваліфікацію випускника» [12]. Науковці 

вирізняють такі групи фахових компетентностей сту-

дентів спеціальності «Екологія» освітнього ступеня 

«магістр»: організаційні, дослідницькі, технічні, про-

гностичні, контролюючі, проектувальні та управлінсь-

кі [6]. У спецкурсі «Аналітичні дослідження в еколо-

гії» передбачене формування перших п’яти компетен-

тностей студентів. 

 

5. Результати дослідження 

Група організаційних фахових компетентнос-

тей майбутніх екологів освітнього ступеня «магістр» 

формується у темі 1. «Організація роботи хіміко-

аналітичної лабораторії». Зокрема протягом перших 

лекційного і лабораторного занять формуються здат-

ності студентів: облаштовувати робочі місця у хімі-

ко-аналітичній лабораторії необхідними приладами, 

посудом, реактивами; використовувати набуті знання 

для організації безпечної роботи у хіміко-аналітичній 

лабораторії; вести документацію хіміко-аналітичної 

лабораторії; зберігати реактиви відповідно до їх на-

лежності до певних груп.  

Група дослідницьких фахових компетентнос-

тей майбутніх екологів формується за змістом 2–4 

лабораторних занять спецкурсу. До цієї групи нале-

жать такі здатності студентів: використовувати ана-

літичні прилади, лабораторний посуд, обладнання і 

реактиви для проведення екологічних досліджень; 

виконувати типові операції пробопідготовки; засто-

совувати різні методи дослідження для здійснення 

екологічного моніторингу стану довкілля; розрахову-

вати концентрації та готувати розчини із заданою 

концентрацією; використовувати набуті теоретичні 

знання для вибору оптимальних методів аналізу; са-

мостійно планувати і проводити аналітичні дослі-

дження якісного і кількісного складу об’єктів довкіл-

ля; проводити розрахунки, статистичну і графічну 

обробку результатів досліджень; правильно інтерпре-

тувати отримані дані про шкідливий вплив хімічних 

речовин на довкілля. 

Перша дослідницька компетентність студентів 

формується на основі їхньої технічної компетентно-

сті – здатності працювати з різноманітними прила-

дами та технічним обладнанням лабораторії (фотое-

лектроколориметром, рН-метром, хроматографом, 

електронними вагами тощо). 

Під час проведення лабораторних занять зі 

спецкурсу «Аналітичні дослідження в екології» та-

кож формуються прогностичні фахові компетентно-

сті майбутніх екологів-магістрів – їхні здатності об-

ґрунтовувати заходи, котрі призведуть до усунення 

або зменшення негативної дії хімічних сполук на 

довкілля. 

Контролюючі фахові компетентності студе-

нтів – здатності здійснювати екологічне обстеження 

наслідків діяльності підприємств на відповідність 

вимогам чинного екологічного законодавства фор-

муються на лабораторних заняттях 4 і 5. Це відбува-

ється у процесі порівняння студентами результатів 

дослідження хімічного складу об’єктів довкілля з 

відповідними гранично допустимими концентрація-

ми в них хімічних сполук (їх ГДК).  

 

6. Висновки 

1. Розроблено програму спецкурсу «Аналітич-

ні дослідження в екології» варіативної частини на-

вчального плану підготовки майбутніх екологів осві-

тнього ступеня «магістр». 

2. Визначено систему фахових компетентностей 

студентів, які формуватимуться в цьому спецкурсі. 
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