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ПЕРЕДМОВА

Екологічна загроза національній безпеці України пов’язана
зі значним антропогенним порушенням та техногенною
перевантаженістю території, негативними екологічними
наслідками Чорнобильської катастрофи, нераціональним
використанням природних ресурсів, широкомасштабним
застосуванням екологічно шкідливих і недосконалих технологій,
неконтрольованим ввезенням у країну екологічно небезпечних
речовин і матеріалів, а також негативними екологічними
наслідками оборонної та військової діяльності. У подоланні
сучасної глобальної екологічної кризи в Україні визначальним є
формування екологічної свідомості, культури і цілісного
екологічного світогляду у її громадян. Тому саме екологічна
освіта і виховання є одним з пріоритетних напрямів державної
екологічної політики, який має стати необхідною складовою
гармонійного, екологічно безпечного сталого розвитку суспільства.
Метою вищої екологічної освіти є формування у студентів
високої екологічної культури, глибоких екологічних знань та
біосферного світогляду, підготовка бакалаврів, спеціалістів і
магістрів для всіх сфер екологічної практичної управлінської,
освітньої та наукової діяльності.

Для реалізації основних засад екологічної політики держави
й організації ефективної системи екологічного управління всіх
рівнів необхідно мати висококваліфікованих фахівців екологічного
спрямування. Це зумовило те, що у навчальні програми вищої
школи для підготовки фахівців у галузі екології було введено
дисципліну „Вступ до фаху” – нормативну навчальну
дисципліну, яка, згідно ГСВОУ, належить до дисциплін циклу
професійної та практичної підготовки. Вона забезпечує
формування цілісних (системних) знань із майбутньої професії,
первинних знань з основ екології та набуття навичок ведення
наукових досліджень.

Навчальний посібник написаний відповідно до типової
програми навчальної дисципліни „Вступ до фаху” для
підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІ-
ІV рівнів акредитації з напряму 0708 „Екологія” (спеціальність
6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”) і



9

включає в себе 7 розділів. У кінці кожного розділу наведені
контрольні запитання для самоперевірки, а в додатках до
посібника – тести для перевірки знань студентів та перелік
літературних джерел, використаних при його написанні.

За результатами опанування матеріалу, викладеного в
посібнику, студент повинен

знати: особливості організації, здійснення та кадрового і
наукового забезпечення навчального процесу у вищих
навчальних закладах різних рівнів акредитації; зміст паспорта
спеціальності, освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-
професійної програми та навчальних планів підготовки
бакалаврів і магістрів; особливості кредитно-модульної системи
та принципи оцінювання знань за вітчизняними і європейськими
критеріями; структуру, задачі, функції та правовий статус
державних органів у галузі охорони навколишнього середовища;

вміти: раціонально організовувати самостійну роботу щодо
засвоєння навчальних елементів конкретної дисципліни згідно
індивідуального навчального плану, формувати навички
ведення науково-дослідницької діяльності з метою розробки
наукових рекомендацій щодо вирішення конкретних
екологічних проблем; обирати тему для доповіді, наукової статті
та оцінювати її актуальність і новизну з екологічної точки зору;
використовувати в роботі та навчанні сучасні інформаційні
ресурси, працювати з науковими, фондовими матеріалами та
періодикою.

Автори сподіваються, що дане видання буде корисним не
лише студентам аграрних вищих навчальних закладів з напряму
„Екологія”, але й студентам інших навчальних закладів
природничого та гуманітарного спрямування, а також спеціалістам
державних підприємств і установ, працівникам-практикам, котрі
займаються проблемами охорони довкілля і раціонального
природокористування.
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Розділ 1
СУЧАСНА СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЙОГО СКЛАДОВІ

1.1. Поняття про освіту. Загальні проблеми сучасної
        системи освіти

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та
держави, запорука майбутнього будь-якої країни. Вона є визнача-
льним чинником політичної, соціально-економічної, культурної та
наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощує
інтелектуальний, духовний та економічний потенціал людства. За
допомогою цього процесу суспільство з покоління у покоління пе-
редає знання та навички.  Освітня діяльність є стратегічним ресур-
сом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних ін-
тересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави
на міжнародній арені.

Система освіти,  як і культура народу,  є унікальним явищем,
незрівнянно складнішим, ніж інші системи (наприклад, транспор-
ту, зв'язку, безпеки), оскільки вона глибоко пов'язана з духовними
і матеріальними аспектами минулого і сучасного. З огляду на це, у
кожній країні освіта та її організація мають свої особливості. Про-
те, наймогутнішими ініціаторами змін у системі освіти виступають
не її власні проблеми чи негаразди (системні чинники), а ті, які
перебувають поза нею, насамперед, пріоритети й вимоги до на-
вчання і виховання, спричинені необхідністю входження держави
до світового співтовариства та майбутніми змінами у його культу-
рі та поведінці.

Визначення поняття „освіта” дано у „Міжнародній стандартній
класифікації освіти” (МСКО). У цьому документі під освітою ро-
зуміється „організований і стійкий процес комунікації, що поро-
джує навчання” і розкривається зміст, що вкладається у кожне сло-
во цього визначення:

· процес комунікації – це взаємини між двома і більше особа-
ми (включаючи передачу інформації, повідомлень, ідей, знань,
стратегій і т. п.);

· навчання – це будь-яка зміна у поведінці, формації, знаннях,
взаєморозумінні, світогляді, у системі цінностей чи навичках (аби
вважатися освітою, навчання має носити плановий характер);
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· організоване навчання – навчання, яке сплановане відповідно
до визначеної моделі чи визначеної послідовності з чітко позначе-
ними цілями;

· стійке навчання – це процес, який припускає, що у будь-
якому навчальному досвіді є елементи тривалості й безперервнос-
ті.

Отже, освіта – це система навчання, соціалізації та розвитку,
спрямована на засвоєння індивідом системи елементів об'єктивно-
го досвіду людства, необхідного для успішного здійснення ним
діяльності у обраній сфері суспільної практики, та визнана суспі-
льством як певний рівень розвитку індивіда. При цьому під соціа-
лізацією розуміють кількісну і якісну зміну системи цінностей, со-
ціально значимих переконань і установок, ціннісних орієнтацій,
ідеалів, моральних якостей особистості, необхідних для досягнен-
ня успіху у певному суспільстві (соціумі).

Поняття „освіта” відрізняється широтою смислових значень,
багатогранністю аспектів, актуальністю, глибиною значимості. У
класичній теорії навчання зазначається, що категорія освіти має
п'ять аспектів: освіта як цінність, як система, як процес, як послуга
та освіта як результат.

Освіта як цінність має на меті залучення до культури – до то-
го багатства, що накопичило суспільство, цивілізація. Ціннісна ха-
рактеристика передбачає розгляд трьох взаємозалежних блоків:
освіта як цінність державна, суспільна та особистісна.

Освіта як процес – це спеціально організована передача соці-
ально значимого досвіду, процес цілеспрямованої зміни властиво-
стей особистості, перетворення свідомості, формування людини як
особистості, як професіонала. Освіта як процес руху до заданої ме-
ти навчання характеризується суб'єктивно-об'єктивними діями ви-
кладачів і студентів.

Освіта як результат (загальна середня, базова та повна вища)
свідчить про завершення деякого її етапу, про закінчення навчаль-
ного закладу, що засвідчується сертифікатом (свідоцтвом, дипло-
мом).

Освіта, зрештою, може розглядатися як результат державного,
суспільного та особистісного присвоєння усіх цінностей, які вини-
кли у процесі освітньої діяльності, які значимі для економічного,
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морального, інтелектуального стану усіх споживачів продукції
освітньої сфери.

Освіта як послуга передбачає створення умов для оптималь-
ного, ефективного процесу і отримання максимального результату
та якості освіти.

Освіта як система має структуру (складові і зв'язки), що мо-
же бути представлена з різних підстав (функціональним завдан-
ням, рівнем управління, видом фінансування, рівнями і формами
навчання і т. п.).

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості і
вищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізи-
чних здібностей, виховання високих моральних якостей, форму-
вання громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збага-
чення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного поте-
нціалу народу, підвищення його освітнього рівня, забезпечення
економіки кваліфікованими фахівцями (преамбула Закону України
„Про освіту”).

Розглядаючи цілі освіти, доцільно навести вислів одного із
впливових соціальних філософів сучасності Зиґмунда Баумана,
який вважає,  що „підготовка до життя –  це вічне і незмінне за-
вдання будь-якої освіти –  повинна у першу чергу і,  насамперед,
означати розвиток здатності соціального існування у сучасному
світі з його невизначеністю та двозначністю,  з розмаїтістю точок
зору і відсутністю авторитетів, не здатних помилятися і вартих до-
віри; прищеплення толерантності і готовності поважати право бу-
ти різними; зміцнення критичних і самокритичних здібностей, не-
обхідних для прийняття відповідальності за свій вибір і його нас-
лідки”.  Таке ж змістовне трактування поняття „освіта” прийняте
20-ю генеральною конференцією ЮНЕСКО у 1978 р., де записано,
що це –  процес і результат вдосконалення здібностей і поведінки
особистості, при якій вона досягає зрілості та індивідуального рос-
ту.

Вже до кінця ХХ століття повною мірою виявилася фундамен-
тальна залежність нашої цивілізації від тих особливостей і якостей
особистості, які закладаються освітою. Все чіткіше усвідомлюєть-
ся зростаюча роль освіти у процесі подальшого розвитку цивіліза-
ції. Система освіти починає сприйматися не тільки як найважли-
віший фактор технологічного та соціально-економічного розвитку
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тієї або іншої країни, але й як стратегічний фактор виживання ци-
вілізації в умовах її глобальної кризи.  Більш актуальним є відоме
висловлення Б. Наполеона: „Загибель армії – це лихо, загибель ім-
ператора – подвійне лихо, але загибель інтелекту нації – це повна
катастрофа”. Тому система освіти будь-якої держави повинна від-
повідати соціально-економічному рівню і цілям розвитку суспільс-
тва. Крім того, упродовж розвитку суспільства освіта має змінюва-
тися, модернізуватися, реформуватися.

У останню чверть ХХ століття у нашій цивілізації прискорили-
ся і загострилися процеси, які провідні вчені світу визначають як
перехід від індустріальної до постіндустріальної або інформацій-
ної цивілізації, у якій процеси створення та поширення знань ста-
ють ключовими. Більшість дослідників цілком обґрунтовано вва-
жають, що необхідна радикальна перебудова існуючої системи
освіти, яка сьогодні вже не відповідає сучасним вимогам і не може
забезпечити якісної підготовки людей до майбутнього, що стрімко
наближається і ставить перед людством все нові та нові глобальні
проблеми.

Про кризу освіти говорять вчені та уряди практично усіх країн
світу, у тому числі і найбільш розвинених, а також експерти таких
впливових міжнародних організацій як ЮНЕСКО, Міжнародний
валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції та розвитку,
Світовий банк. Сучасний освітній процес вступає у кардинальне
протиріччя не тільки із сьогоденням, але й із майбутнім. Система
цінностей, цілей та ідеалів, що функціонує на теперішній час в
освітньому процесі, не адаптована до майбутнього, все більше від-
стає від сьогодення, тим самим не дозволяючи вирішувати про-
блеми виходу із глобальної проблеми соціоприродної кризи, яка
все більше поглиблюється.

Криза освіти має глобальний характер, вона охопила увесь світ,
найбільш глибоко та гостро вразивши країни,  що розвиваються,  і
пострадянські держави. У кризі освіти більшість аналітиків вбача-
ють загрозу національній безпеці, сигнал до негайних і рішучих
дій щодо її подолання. Аналіз цієї ситуації дозволяє виділити ряд
об'єктивних передумов, факторів, що спричиняють необхідність
реформування освіти. Ці фактори можна розділити на дві групи:
загальні,  які діють в усьому світі,  та особливі,  що діють в одній
або декількох країнах.
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Розглянемо основні передумови, що викликають необхідність
реформування систем освіти різних держав світу.

По-перше, слід зазначити, що за останні 20-30 років у світовій
економіці позначилися та продовжували наростати нові тенденції,
які будуть мати визначальне значення у ХХІ столітті для подаль-
шого ходу економічного розвитку у всіх країнах.  До цих тенден-
цій, насамперед, відноситься глобалізація.

Глобалізація –  це якісно нове та об'єктивне явище на ниніш-
ньому етапі розвитку людства. Воно пов'язане із колосальним на-
громадженням капіталу окремими компаніями та країнами, яке
супроводжується переростанням цього капіталу у транснаціональ-
ний, та його домінування над економіками багатьох країн та їхні-
ми політичними можливостями. Глобалізація економічної діяльно-
сті виражається у все більшому розширенні та поглибленні міжна-
родних зв'язків у сфері інвестицій, виробництва, обігу, постачання
та збуту, фінансів, науково-технічного прогресу, освіти. У рамках
транснаціональних корпорацій ростуть виробничі інвестиційні
зв'язки та дифузія технологічного ноу-хау, менеджменту, маркети-
нгу і т. п. Глобалізація характеризується активізацією процесів
економічної інтеграції і поглибленням міжнародного поділу праці,
підвищенням соціальної динаміки і мобільності робочої сили, зро-
станням міжнародної конкуренції на ринку праці.

Слід зазначити, що глобалізація означає не просто інтенсифі-
кацію господарських зв'язків між країнами, а принципово нову їх-
ню якість, насамперед, посилення взаємозв'язку і взаємозалежності
усіх держав, включених у систему світового господарства.

У світовому масштабі глобалізація означає більше, ніж потоки
грошей, технологій, товарів та послуг. Це – зростаюча взаємозале-
жність населення Землі; процес, що поєднує не лише економіку,
але й культуру, інформаційну сферу, технології та управління. У
такому розумінні глобалізація призводить до нового цікавого яви-
ща, яке можна визначити як віртуальне звуження світової цивілі-
зації.

Іншою тенденцією є інтеграція і лібералізація міжнародної
економічної діяльності, ринків. Відбувається відкриття національ-
них економік, що означає поступове (хоча далеко не завжди послі-
довне та прямолінійне) ослаблення та усунення перешкод на шля-
ху міжнародного руху товарів, послуг, об’єктів інтелектуальної
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власності, праці, капіталу, фінансових ресурсів.
Глобалізація та інтеграція висувають нові вимоги до вищої

освіти. З'явився попит на випускників освітніх закладів, які відпо-
відають міжнародним стандартам за рівнем підготовки, розвива-
ється міжнародний ринок освітніх послуг, відбувається інтернаці-
оналізація діяльності вузів. Зростання економічної ролі освітніх
послуг та їхня специфіка стимулювали розробку спеціальної сис-
теми норм, покликаних регулювати міжнародні зв'язки у даній
сфері і прискорити їхню лібералізацію.

Для сучасного світового ринку освітніх послуг характерними є
процеси регіоналізації освітніх ринків, а також посилення конку-
ренції як національних, регіональних освітніх систем, так і в ціло-
му на світовому ринку. Наразі спостерігається зростання конкуре-
нції освітніх систем Європи і США,  що проявляється,  зокрема,  у
створенні Європейського освітнього простору та утворенні у ряді
європейських держав агентств із забезпечення якості освіти,  у ко-
ординації їхньої діяльності Європейсько комісією для забезпечен-
ня високої конкурентоспроможності європейської якості у глоба-
льному масштабі, у зміні змісту академічної мобільності, що, крім
мобільності викладачів, вчених та студентів, передбачає також мо-
більність освітніх установ, програм і послуг.

Ще однією особливістю сучасного етапу розвитку є приско-
рення науково-технічного прогресу. Наука стає продуктивною
силою суспільства, підвищується роль і частка інтелектуальної
праці у валовому національному продукті, і, як наслідок, – підви-
щується роль освіти у економічному та соціальному розвитку сус-
пільства.

Причому, рівень розвитку національної системи освіти став не
тільки найважливішою умовою економічної та політичної незале-
жності країн, але й необхідною умовою входження у світове еко-
номічне співтовариство та сприяння соціальному прогресу. Сучас-
ні суспільства або такі,  що модернізуються,  постіндустріальні та
ті, що розвиваються, сьогодні відчувають гостру потребу у доступі
до вищої освіти, диверсифікованості (від англ. diversify – урізно-
манітнювати) видів та типів програм вищої освіти, фундаменталі-
зації базових знань, потребу у висококваліфікованих фахівцях.
Так, кількість студентів вищих навчальних закладів у світі зросла з
51 млн. чоловік у 1980 р. до майже 82 млн. у 1995 р., або на 61 %.
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Очікується, що у 2010 р. ця цифра складе близько 97 млн. чоловік.
Крім того,  вища освіта сьогодні все більше визначає соціаль-

ний статус та економічний рівень особистості. Внаслідок цього
вона перетворюється з елітарної у масову.  Частка осіб з вищою
освітою серед працездатного населення становить: у США – 25%,
в Ізраїлі – 20 %, у Німеччині – 13 %, у Нідерландах і Великобрита-
нії – 12 %, у Франції – 11 %, в Італії – 8 %, у Польщі – 7 %. Дані
світового банку про залежність між рівнем освіченості населення
та економічним розвитком свідчать, що у країнах з високим рівнем
індустріалізації близько 50 % осіб вікової групи 18…23 роки  на-
вчається у вищих навчальних закладах різних типів.  У країнах із
середнім рівнем доходів цей показник становить 21 % і у країнах з
низьким рівнем доходів –  6  %.  У більшості країн Центральної та
Східної Європи ці показники нижчі за 30 %.

На даний час суспільство набуває все більш когнітивного хара-
ктеру, тобто стає все більш залежним від якості освіти та її міжна-
родної відкритості, що в цілому сприяє розвитку суспільства.
Людський розвиток – це процес розширення можливостей вибору
для громадян суспільства.

1.2. Особливості систем вищої освіти країн світу
Система освіти – це сукупність взаємодіючих освітніх про-

грам і державних освітніх стандартів різного рівня і спрямованос-
ті; мережа освітніх установ, що реалізують їх незалежно від орга-
нізаційно-правових форм, типів і видів; система органів управлін-
ня освітою і підвідомчих їм установ і організацій.

Система освіти у країнах західної Європи та Америки істотно
відрізняється від тієї, що склалася в Україні та країнах колишнього
СРСР. У зв’язку з цим існує невідповідність між організаційною
структурою інститутів, термінами навчання, різними ступенями
(бакалавр, магістр) та дипломами, що надають своїм випускникам
навчальні заклади.

Структура світової системи вищої освіти є надзвичайно різно-
манітною, однак у ній домінують дві  основні тенденції: унітарна
та бінарна.

Унітарна або єдина система –  це така система,  коли вища
освіта забезпечується університетами або закладами університет-
ського типу,  які пропонують як загальні академічні ступені,  так і
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глибокі професійно орієнтовані програми різної тривалості й рів-
ня. Запропоновані програми навчання є досить різноманітними за
рівнем, характером та академічною й теоретичною орієнтацією.
При унітарній системі вищої освіти до її складу входять лише уні-
верситети (частка інших вищих навчальних закладів (ВНЗ) стано-
вить незначний відсоток). Такою є освіта у Італії,  Іспанії,  Австрії,
Фінляндії, Швеції. У цих країнах згладжуються відмінності між
університетами та політехнічними ВНЗ. Деякі експерти виділяють
у окрему групу країни з так званими “інтегрованими” університе-
тами, до складу яких увійшли спеціалізовані середні і вищі навча-
льні заклади (Швеція та Іспанія).

Бінарна або подвійна система – це система освіти, де поряд з
традиційним університетським сектором перебуває окремий сек-
тор неуніверситетської вищої освіти. У цій системі чітко розрізня-
ють:

· університети, які пропонують програми з поглибленим тео-
ретичним курсом, спрямованим на ґрунтовний науковий пошук;

· неуніверситетські заклади, що пропонують програми профе-
сійного навчання високого рівня.

Проте,  у багатьох країнах ці відмінності стають усе менш оче-
видними завдяки більшому академічному розвитку неуніверситет-
ського сектору з одного боку, а з іншого – усе більшій участі уні-
верситетів у професійно орієнтованій діяльності. Така система осві-
ти притаманна більшості розвинених країн світу, де поряд з уні-
верситетським сектором існують численні спеціалізовані заклади,
у яких навчається значна частина молоді. З європейських країн бі-
нарну систему вищої освіти мають Бельгія, Великобританія, Гре-
ція, Данія, Ірландія, Нідерланди, Норвегія, Німеччина, Франція,
Швейцарія та ряд інших.

Крім того, у багатьох країнах є неофіційні приватні або міжна-
родні освітні заклади, що видають транснаціональні дипломи. За
своєю природою вони не належать до державної системи освіти,
що ускладнює визнання їх дипломів як національних. Законодав-
ство європейських країн по-різному забезпечує контроль за якістю
освіти у цих закладах. Однак уже є декілька державних та міжна-
родних ініціатив, спрямованих на подолання цього: фахівці праг-
нуть створити щось на зразок міжнародних правил або контролю
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за якістю навчання.
Достатньо ефективною для світової вищої освіти є тенденція

удосконалення і розширення “короткої і професіоналізованої” ви-
щої освіти. Йдеться не про аналоги наших технікумів, а про інтен-
сивне навчання у справжньому ВНЗ (який часто є особливим під-
розділом університету), але упродовж малого проміжку часу – до
трьох років. За умови належної організації навчального процесу у
цих навчальних закладах студенти отримують ґрунтовну освіту, і
як наслідок – випускники легко знаходять роботу.

Слід відмітити, що сьогодні існує більше освітніх структур,
ніж країн у світі. В останній час органами управління національ-
ними системами освіти зарубіжних країн значна увага приділяєть-
ся питанням стандартизації освіти. Перегляд існуючих вимог по-
в'язаний, насамперед, з тенденцією останнього десятиліття до ско-
рочення строків навчання у вищій школі та введення багаторівне-
вих програм вищої освіти з метою наближення її до ринку праці.
При цьому процес реформування освітніх систем значною мірою
залежить від ставлення до нього органів управління.

Так,  у США,  у зв’язку із значною автономією штатів та окру-
гів, Департамент освіти прийняв рішення про необов’язковість
стандартів – вища школа не має єдиних навчальних планів та про-
грам, що могли б бути запровадженими для однотипних навчаль-
них закладів. У Великобританії занадто сильна децентралізація
освіти, за якої вищі школи користуються самостійністю та можуть
самі розробляти навчальні плани і програми. Обов’язковими пред-
метами до кінця 80-х років були лише англійська мова та літерату-
ра, математика, релігія, фізкультура. Навчальні плани та програми
британських університетів містять найбільш різноманітні комбіна-
ції предметів з врахуванням інтересів студентів, можливостей
ВНЗ, та вимог суспільства щодо суми знань і змісту кваліфікованої
праці.

У країнах з централізованою системою освіти (Японія, Фран-
ція, Китай, країни СНД) стандарт завжди існував у вигляді затвер-
джених урядом навчальних планів, програм, підручників. Для
японської системи освіти властивий уніформізм, відсутність гнуч-
кості та сприйняття ідей реформування освіти у інших країнах.
Навчальні плани ВНЗ містять обов’язкову загальноосвітню підго-
товку (підготовка громадянина) та підготовку спеціаліста. Але
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університетська рада має право на зміни навчального плану для
надання їм більшої гнучкості та ринкової зацікавленості.

У Франції у навчальному процесі виділяють як обов’язкову ча-
стину, так і додаткову, яка враховує індивідуальність студента, та
факультативну, за якої потрібно засвоїти певну суму знань під ке-
рівництвом викладача. У країні є вища освіта короткого циклу (2-3
роки), вища освіта, що одержується в університетах та “великих
школах” на базі трьох циклів до дев’яти років.  У Китаї для змен-
шення навчального навантаження на студента були введені факу-
льтативи (10 % у молодшій школі, 20-30 % – у старших класах).
Залежно від профілю освітнього закладу пропонуються різнорів-
неві програми вивчення дисциплін.

Такі європейські країни як Швейцарія та Германія (країни з
федеративною структурою) вибирають децентралізований і демо-
кратичний шлях розвитку національних систем освіти. Вищі на-
вчальні заклади у Германії є юридично незалежними установами з
правом на самоуправління. Вони мають повне право на визначення
структури ВНЗ, методів та змісту навчання, організації наукових
досліджень. У разі реорганізації або відкриття відділень, плану-
вання розвитку закладу, призначення на посаду професора керів-
ництво ВНЗ проводить консультації з урядовими організаціями.

Проте, основні завдання щодо організації навчальних закладів
вищої освіти, які мають професійно орієнтовані програми навчан-
ня паралельно з університетським сектором, майже однакові у бі-
льшості країн:

· запропонувати професійно орієнтовані та економічно вигідні типи
освіти для задоволення потреб ринку праці;

· забезпечити потреби зростаючої кількості вступників без істотного
збільшення урядових витрат на вищу освіту;

· запропонувати передусім програми, орієнтовані на викладання, у
яких частково використовуватимуться дослідження прикладного харак-
теру;

· поновлення та покращення вже існуючої професійно орієнтованої
освіти.

Слід відмітити, що наразі існує традиційна диференціація між
структурою “континентального європейського” ступеня з досить
довгим академічно інтегрованим навчанням та структурою “англо-
американського” університетського ступеня з коротшим за трива-
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лістю навчанням для отримання першого ступеня.
У неуніверситетському секторі також відбувається безперервна

диверсифікація кваліфікацій. З метою відповідності вимогам ринку
праці у певних професійних сферах, запроваджено велику кіль-
кість нових програм для здобуття ступеня бакалавра, розроблено
низку післябакалаврських курсів, які можуть завершуватися отри-
манням національного ступеня або ступенів із подвійною спеціалі-
зацією. Причому, заклади освіти неуніверситетського типу, які не
мають права на магістерські програми, за власним бажанням мо-
жуть співпрацювати із зарубіжними установами, які таке право
мають. Тобто, у такий спосіб зазначені заклади освіти отримують
можливість пропонувати студентам міжнародні магістерські про-
грами.

За одностайною оцінкою західних учених чинниками, які віді-
грають провідну роль у створенні й розвитку моделей і систем
освіти у країнах Західної Європи, є історичний шлях, національні
традиції, соціологічна ситуація, а не науково обґрунтовані аргуме-
нти й рекомендації щодо раціональної системи планування та екс-
пертизи. В основу багатьох особливостей систем і моделей освіти
у країнах Західної Європи покладено національні традиції й сте-
реотипи професійної підготовки. Європейська традиція так званої
типізованої (автономної) підготовки для різних ланок шкільної та
професійної освіти сягає своїм корінням у XIX ст.

Взаємозв'язок та взаємопов'язаність складових навчальної про-
грами загальної освіти та спеціальної підготовки простежується у
функціонуванні кількох найпоширеніших моделей.

Перша модель – “паралельна” – будується за принципом пара-
лельності усіх складових навчальної програми протягом усього
терміну підготовки. Наприклад, у Великобританії для одержання
диплома бакалавра освіти треба пройти чотирирічну програму ба-
зової підготовки, яка передбачає паралельне вивчення всіх означе-
них компонентів цілісної підготовки.

У другій моделі – “інтегрованій” – вивчення складових навча-
льної програми здійснюється не тільки одночасно, а й у взаємо-
зв'язку одна з одною загалом на професійно доцільних темах та
через інтеграцію теорії з практикою. Особливо поширена названа
модель у скандинавських країнах.

Третя модель – “послідовна” – є найпоширенішою у Західній
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Європі. Вона передбачає вивчення загальних дисциплін на першо-
му етапі навчання, а вивчення дисциплін спеціального циклу й на-
вчальну практику – на другому, завершальному етапі.

Збільшенню кількості структурних модифікацій підготовки
сприяє поширення у країнах Західної Європи модульних навчаль-
них програм та введення циклічної структури навчальних планів.
Сутність принципу циклічності полягає у розподілі курсів навчан-
ня на достатньо самостійні періоди, протягом яких студент оволо-
діває певною сумою знань та вмінь з майбутнього фаху.

Разом зі зростаючою диверсифікацією структур вищої освіти
відбувається паралельна диверсифікація ступенів і кваліфікацій,
які надаються різними закладами освіти. Загалом вона вважається
позитивним явищем для систем вищої освіти як усередині кожної
країни, так і у міжнародному контексті. Але, разом з тим, процес
диверсифікації стикається з проблемами недостатньої прозорості
структур вищої освіти кожної окремої країни і труднощами у вза-
ємному визнанні кваліфікацій іншими країнами через велику кіль-
кість їх різних рівнів та варіацій змісту. Вирішення цих проблем
спонукає до пошуку інших інструментів, які сприятимуть розумін-
ню отриманої інформації про кваліфікації.

1.3. Об'єктивні передумови реформування системи освіти
Одним із наслідків прискорення науково-технічного прогресу є

скорочення строків впровадження наукового знання, швидке “ста-
ріння” технологічних знань. При цьому зростає значення глибокої
фундаментальної освіти, що забезпечує знання законів природи,
законів розвитку суспільства,  вміння логічно міркувати,  дає змогу
аналізувати та пов'язувати факти, приймати рішення, вивчати
явища з наукового погляду; забезпечує подальшу здатність працю-
вати, можливість вчитися та переучуватися, самостійно освоювати
нові наукові знання, нові технології. Зростаючі інформаційні пото-
ки і високотехнологічні виробництва вимагають не виконавців ву-
зької спеціалізації, а фахівців широкого профілю, здатних пере-
ключатися з одного виду діяльності на інший, з великими комуні-
кативними вміннями і навичками.

Таким чином, освіта повинна давати людині фундаментальні
гуманітарні знання, озброювати її правильним світоглядом, забез-
печувати здатність сприймати суспільство як складну систему, що



22

розвивається за відповідними законами, глибоко розбиратися у
сутності процесів, що відбуваються у суспільстві, і робити науково
обґрунтовані висновки.

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується різким
посиленням техногенного тиску на екосистему. Це пов'язано з не-
впинним збільшенням світового енергоспоживання, широким ви-
користанням так званих високих технологій, екологічна безпека
яких не завжди перевірена і обґрунтована. Прикладом тому є деякі
продукти генної інженерії, почастішання техногенних аварій і під-
вищення їхніх масштабів до глобальних катастроф. Сьогодні необ-
хідно зрозуміти, що людина несе особливу відповідальність за
майбутнє не тільки людства,  але й усієї біосфери,  якій загрожує
реальна небезпека знищення у результаті руйнівної антропогенної
діяльності. На Конференції ООН з навколишнього середовища і
розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) і Всесвітньому самміті із стало-
го розвитку (Йоханнесбург, 2002 рік) відзначено, що традиційна
нестійка модель виробництва та споживання, за якою людство ру-
хається по інерції, загрожує планетарним омніцидом (від англ.
omnicide – знищення усього живого на планеті, що може виникну-
ти під дією як природного, так і антропогенного факторів).

Це ставить перед освітою нові завдання щодо посилення еко-
логічного виховання, вимагає відмови від вузькопрофесійних під-
ходів, переходу до підготовки фахівців широкого профілю, здат-
них враховувати у своїй діяльності екологічні аспекти та усвідом-
лювати відповідальність перед суспільством за прийняті профе-
сійні рішення.

Із прискоренням науково-технічного прогресу пов'язана ще од-
на особливість сучасного етапу світового розвитку – стрімке зрос-
тання обсягу і швидкості поширення інформації, що характеризує
трансформацію постіндустріальної цивілізації у інформаційне сус-
пільство. Цій трансформації сприяє бурхливий розвиток інформа-
ційних і комунікаційних технологій та оволодіння світом ідеї
принципу мережі організації суспільної діяльності. Принцип ме-
режі став безальтернативним для інформаційного середовища, фі-
нансової, торгівельної, телекомунікаційної, транспортної та інших
систем взаємодії між людьми. Головними ресурсами економічно-
го, наукового, культурного та соціального розвитку постіндустріа-
льного суспільства є інформація і наукові знання, а основними
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коштами і каталізатором цього розвитку – нові високоефективні
інформаційні технології. Інформатизація світової економіки вира-
жається у все більш широкому використанні комп'ютерних систем,
телекомунікацій, мережі Internet у сучасній економіці, науці, осві-
ті, культурі. Інформаційні технології розвиваються прискореними,
випереджальними темпами, а інформація – науково-технічна, еко-
номічна, політична, соціальна – набуває все більшого значення у
житті суспільства, у тому числі для міжнародної економічної дія-
льності. У науці й освіті відбувається глобалізація дослідницької
та навчальної діяльності за рахунок формування нових дослідни-
цьких мереж і систем дистанційного навчання, які діють у світі
незалежно від географічних або політичних кордонів.

Крім того, культурне життя людей швидко змінюється практи-
чно на всій планеті. Сучасні засоби телекомунікації та інформа-
ційні мережі дозволяють нестримно і практично миттєво поширю-
вати в усьому світі економічну, наукову і політичну інформацію,
музику, літературу, відеопродукцію. Результатом такої глобальної
інформатизації є віртуальне звуження цивілізації, все більше по-
ширення нового середовища перебування людей, що останнім ча-
сом все частіше називають інформаційним кіберпростором. Вплив
цього інформаційного простору на людину, а також способи адап-
тації людей у ньому створюють нові актуальні проблеми як для
фундаментальної науки, так і для системи освіти. Наслідком при-
скорення науково-технічного прогресу і бурхливої інформатизації
суспільства є загострення протиріч між обсягом інформації, про-
дукованої суспільством та можливістю її засвоєння за допомогою
традиційних технологій навчання. Отже, необхідність засвоєння
все більшого обсягу інформації і, водночас, неможливість охоп-
лення цієї інформації традиційними методами вимагає від системи
освіти створення нових технологій пізнання, засвоєння навчально-
го досвіду, сучасних технічних можливостей.

Переваги сучасних інформаційних технологій і комунікацій
призводять до глобалізації ринку освітніх послуг, що інтегрує на-
ціональні освітні системи у глобальне співтовариство і відкритий
ринок. В умовах глобалізації знань, у тому числі й професійних,
росту масового попиту на освіту як у розвинених країнах, так і у
країнах, що розвиваються, серйозних змін у промисловості, індус-
трії інформаційних технологій і телекомунікацій і, як наслідок,
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розвитку та створення нових освітніх технологій, освіта стає най-
важливішим економічним і виробничим фактором.

Зауважимо, що у посттоталітарних державах, крім загальних
факторів, діє ряд причин, які можна визначити як специфічні. На-
самперед, це зміна соціально-економічної системи, перехід від
твердої планової економіки до ринкової, заміна командно-
адміністративних методів управління сучасними механізмами еко-
номічного регулювання. У нових державах кардинально змінилися
виробничі відносини, що призвело до появи ринку праці зі своїми
специфічними вимогами, конкурентною боротьбою та ін. У таких
умовах підготовка вузького фахівця на конкретне робоче місце з
подальшим працевлаштуванням стала нерентабельною і просто
неможливою.

Таким чином, перехід до ринкової економіки неминуче супро-
воджується демократизацією і лібералізацією суспільно-
політичної системи, підвищенням ролі і значимості особистості у
суспільстві. Через це особистість, її інтереси повинні стати цільо-
вим вектором реформування системи освіти.

Процес європейської інтеграції дедалі помітніше впливає на усі
сфери життя багатьох країн,  не оминув він і вищої освіти.  Відтак,
й Україна чітко визначила орієнтири на входження у освітній та
науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяль-
ності у контексті європейських вимог, щораз наполегливіше пра-
цює над практичним приєднанням до Болонського процесу.

Більшість Європейських конвенцій, присвячених питанням
вищої освіти, відбулися у 50-х на початку 60-х років минулого
століття. З тих часів система вищої освіти в Європі докорінно змі-
нилася – вона значно урізноманітнилася, збільшилася кількість
приватних навчальних закладів, зросла академічна мобільність. У
зв’язку з цим виникла необхідність у розробці документа, який би
синтезував попередньо прийняті акти та уніфікував систему на-
вчального процесу.

Наприкінці 1992 р. було прийнято рішення про розробку сумі-
сної конвенції, метою якої стало визнання кваліфікацій, навчаль-
них курсів, дипломів та ступенів вищої освіти. У 1997 році під егі-
дою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято Ліса-
бонську конвенцію про визнання кваліфікацій, які існують у сис-
темі вищої освіти Європи.  ЇЇ основна відмінність – перехід від за-
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гальних декларацій до конкретних визначень і чітких зобов’язань
для учасників. Були запропоновані такі поняття як “доступ” (до
вищої освіти), “вступ”, “оцінка”, “вища освіта”, “вищий навчаль-
ний заклад”, “період навчання”, “кваліфікація” тощо. Цю конвен-
цію підписали 43 країни (Україна у тому числі), більшість з яких
згодом сформулювали і принципи Болонської декларації. Лісабон-
ська угода декларує наявність та вагомість різноманітних освітніх
систем і має на меті створення умов,  за яких більша кількість лю-
дей, скориставшись усіма перевагами і здобутками національних
систем освіти і науки, зможе бути мобільною на європейському
ринку праці.

Через рік чотири країни – Франція, Італія, Великобританія та
Німеччина підписали так звану Сорбонську декларацію, завдання
якої спрямовані на створення відкритого європейського простору
вищої освіти, який має стати більш конкурентоспроможним на сві-
товому ринку освітніх послуг. Основна ідея цих документів –
двоступенева структура вищої освіти, використання системи кре-
дитів (ECTS), міжнародне визнання бакалавра як рівня вищої осві-
ти, що надає право продовжувати навчання за програмами магіст-
ра відповідно до положень Лісабонської угоди.

Таким чином, поступово створювалися умови для інтеграцій-
них процесів у сфері вищої освіти європейських країн. Україна бу-
ла і є активним учасником цих процесів. обрані нею шляхи модер-
нізації вищої освіти аналогічні загальноєвропейським підходам.

Після здобуття у 1991 році незалежності Україна почала фор-
мувати власну політику й систему вищої освіти, оскільки з пере-
творенням нашої країни на самостійну державу освіта стала влас-
ною справою українського народу. У спадок Україна отримала
дуже специфічну багаторівневу систему освіти СРСР.  Головні її
недоліки були пов'язані як з поєднанням надмірної централізації з
екстремістською ідеологією, так і “залишковим” фінансуванням
освіти та неувагою до підтримки викладачів усіх рівнів.

Починаючи з 70-х років, у СРСР створилася парадоксальна си-
туація коли, вичерпавши можливості екстенсивного розвитку, тех-
нічно відстале у багатьох галузях виробництво стримувало розви-
ток вищої освіти. Крім того, посилилася диспропорція у оплаті ін-
телектуальної праці, знизилася її престижність, у людей не було
достатньо стимулів для максимального використання своїх знань,
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відбулася девальвація вищої освіти, що, зрештою, призвело до різ-
кого погіршення якості спочатку шкільної,  а потім і вищої освіти.
Низький рівень оплати праці у сфері освіти призвів до зниження
якості складу викладацького корпусу, погіршення його загальної
та методичної підготовки, помітного зниження професійної відпо-
відальності за якість праці і результати своєї діяльності. Крім того,
науково не пророблений перехід до ринкової економіки у багатьох
пострадянських державах призвів до різкого економічного спаду,
що викликало різке зменшення фінансування сфери освіти і науки.
Це призвело до морального та фізичного старіння матеріально-
технічної бази навчальних закладів, деградації інфраструктури.

Так, протягом 1992-1996 років в Україні безупинно знижувався
індекс людського розвитку (рис.1.1), що відображає відомі явища
економічної кризи, зниження середньої тривалості життя та рівня
освіченості суспільства. Індекс людського розвитку (ІЛР) визна-
чається як третина суми індексів тривалості життя, рівня освіти і
скоригованого валового внутрішнього продукту (ВВП) країни на
душу населення. Це є інтегрований показник, який використову-
ється для оцінки можливості людини у окремій країні:

· прожити довге та здорове життя;
· здобути освіту;
· отримати доступ до засобів, які забезпечують гідний і якісний жит-

тєвий рівень.
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Рис. 1.1. Динаміка індексу людського розвитку в Україні
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Однак, починаючи з 1997 року, спостерігається перелом цієї
негативної тенденції. Україна піднялася у рейтингу індексу люд-
ського розвитку зі 102 місця у 1996 році на 91 місце у 1997 році і,
нарешті, зайняла 70 місце у 2002 році, увійшовши у групу країн із
середнім рівнем розвитку (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Порівняльні дані індексів рівня освіти та індексів
 людського розвитку

Країна Індекс рівня освіти ІЛР (місце)
Країни з високим рівнем розвитку

Норвегія 0,99-1,0 0,956 (1)
США 0,99-1,0 0,939 (8)
Японія 0,99-1,0 0,938 (9)
Німеччина 0,99-1,0 0,925 (19)
Польща 0,997 0,850 (37)
Угорщина 0,993 0,848 (38)

Країни із середнім рівнем розвитку
Росія 0,986 0,795 (57)
Білорусія 0,997 0,790 (62)
Румунія 0,973 0,778 (69)
Україна 0,996 0,777 (70)
Китай 0,909 0,745 (94)
Молдова 0,990 0,681 (113)

Країни із низьким рівнем розвитку
Нігерія 0,668 0,466 (151)
Сьєрра-Леоне 0,360 0,273 (177)

Примітка: Рейтинг за даними „Human development report 2001” визначався
серед 177 держав світу. З них 55 країн віднесено за ІЛР до країн з високим рівнем
розвитку (ІЛР>0,8), 86 – до групи країн із середнім рівнем розвитку і 36 – з низь-
ким рівнем.

Одним із складових ІЛР є індекс рівня освіти (ІРО). Зростання
цього показника в Україні після спаду на початку 90-х років поча-
лося у 1996 році. У 1999 році індекс досяг позначки 0,92 (рис. 1.2).
Це зростання відбувається переважно як за рахунок збільшення
контингенту студентів недержавних вузів, так і за рахунок прийо-
му студентів у державні вузи на контрактній основі (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Динаміка чисельності студентів на 10 тис. населення

Згідно досвіду розвинених країн необхідно, аби частина внут-
рішнього валового продукту (ВВП), що витрачається на освіту,
становила не менше 10%, на наукові дослідження – 3…5%. Напри-
клад,  США та Франція витрачають на освіту по 16% ВВП,  Німеч-
чина – 12%, Фінляндія – 7,2%. Україна протягом останніх років
витрачає на освіту менше 4% ВВП, хоча Закон „Про освіту” вима-
гає витрат на ці потреби не менше 10% національного доходу, або
близько 8% ВВП.

Таким чином, необхідність реформування системи вищої осві-
ти у пострадянських країнах, у тому числі й в Україні, обумовлена
не лише загальними та універсальними причинами, але й специфі-
чними, як успадкованими від колишнього СРСР, так і тими,  що
виникли в Україні за останні роки.
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1.3.1. Основні напрямки реформування вищої освіти
                 в Україні

При реформуванні вищої освіти будь-якої країни, з одного бо-
ку, враховуються пріоритети збереження різноманітності націона-
льних систем освіти, а з іншого – завдання поліпшення міжнарод-
ної співпраці, мобільності, працевлаштування студентів у Європей-
ському чи міжнародному ареалі, міжнародної конкурентоспромо-
жності закладів вищої освіти.

Система освіти України успадкувала основні досягнення та не-
доліки радянської системи, аналіз яких дає змогу визначити осно-
вні напрямки реформування системи освіти. Слід зазначити, що
досягнення радянської системи освіти визнаються в усьому світі.
Так, у одному з оглядів експертів Світового банку відзначається,
що освітня спадщина соціалізму вражаюча – вона включає майже
загальну грамотність дорослих; доступ до загальної середньої
освіти; високий рівень освітніх досягнень; істотне скорочення не-
рівності доступу, пов'язаного із статтю, етнічним походженням,
проживанням у сільській місцевості і соціально-економічним ста-
новищем; забезпечення високоякісного заочного навчання; розгор-
тання широкої мережі дошкільних закладів та міжнародні успіхи у
багатьох сферах навчання та наукових досліджень.

До досягнень радянської вищої освіти варто віднести фундаме-
нтальність природничонаукової підготовки, всесвітньо визнану
інженерну школу, зв'язок навчання з наукою і виробництвом, га-
рантоване працевлаштування за фахом випускників вузів.

Недоліками радянської вищої освіти були:
· закритість системи освіти, її ізольованість від систем освіти

розвинених демократичних країн;
· орієнтація на підготовку вузькопрофільних фахівців-

виконавців для конкретного робочого місця;
· нехтування потребою підготовки ініціативних фахівців, що

критично мислять та здатних до самостійної творчої роботи;
· суворий державний контроль і надмірна централізація;
· заполітизованість і заідеологізованість змісту навчання і ви-

ховання;
· відрив від світового наукового знання гуманітарної та еко-

номічної освіти, ігнорування підготовки фахівців із прикладних
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соціальних і гуманітарних напрямків;
· технологічне відставання у економіці та зменшення обсягів

фінансування.
Все це призвело до зниження якості підготовки фахівців з ви-

щою освітою.
Наразі постала необхідність глибоких, докорінних змін у сис-

темі освіти для того, щоб забезпечити її відповідність умовам і по-
требам ХХІ століття.  При реформуванні вищої освіти в Україні
необхідно зберегти і розвинути все краще, що було у старій систе-
мі, а також творчо використовувати світовий досвід, активізувати
наполегливі пошуки нового. Головною метою реформування є за-
безпечення якості освіти, що відповідає потребам постіндустріаль-
ного суспільства, яке розвивається, з урахуванням економічних
можливостей та реальних потреб держави. Основними пріорите-
тними стратегічними цілями, принаймні, на найближчі кілька
десятиліть, повинні стати:

1. Формування цілісної особистості, яка володіє широким нау-
ковим світоглядом, творчим мисленням і здатністю до подальшого
саморозвитку у складному світі.

2. Формування цілісного світорозуміння і нового наукового
світогляду людей майбутнього, адекватного останнім досягненням
фундаментальної науки.

3. Формування у людей наукових уявлень про основні тенден-
ції та закономірності процесів стрімкої зміни навколишнього світу,
а також розвиток здатності прогнозувати майбутнє та приймати
рішення в умовах невизначеності,  розв'язання нової найважливі-
шої соціальної проблеми адаптації людини у світі, який швидко
змінюється.

4. Виховання у людей такого рівня духовності та моральності,
які могли б стати основою стратегії подальшого безпечного розви-
тку цивілізації в умовах постійного зростання населення планети,
виснаження природних ресурсів, наростання екологічних проблем,
появи небезпечних технологій.

Таким чином, реформа вищої освіти України має передбачати
такі напрямки:

· випереджальний розвиток системи освіти стосовно науково-
технічних і соціально-економічних факторів розвитку країни;

· зміна цільової орієнтації та змісту освіти, тобто формування нової
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парадигми освіти, адекватної не лише новим умовам існування людини у
сучасному соціально-економічному, екологічному та інформаційному
середовищі, але й новим глобальним проблемам, які ставить перед людс-
твом ХХІ століття;

· підготовку входження нових поколінь у глобалізований світ, у від-
крите інформаційне співтовариство, для чого важливе місце у змісті осві-
ти повинна зайняти комунікативність: інформатика, іноземні мови, взає-
морозуміння;

· побудова відкритої освіти, що дозволяє кожній людині вибрати ін-
дивідуальний вид навчання з орієнтацією на потреби ринку праці (гнуч-
кість освіти, диверсифікованість);

· узгодження, конвергенція системи освіти із системами освіти роз-
винених країн, забезпечення еквівалентності та міжнародного визнання
дипломів, забезпечення конкуренто-спроможності випускників на ринку
праці;

· пріоритетне фінансування системи освіти на достатньому рівні, на-
лежне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, зміна
непривабливого економічного статусу викладачів на престижний і висо-
кооплачуваний;

· докорінна зміна технологій навчання за допомогою більш ефекти-
вної організації пізнавальної діяльності на основі застосування персона-
льного комп'ютера, що забезпечує індивідуалізацію навчання, розвиток
здатності здобувати та використовувати знання, а не репродукувати ін-
формацію;

· гуманізацію та індивідуалізацію освіти – той, кого навчають, повинен
стати центральним об'єктом процесу навчання;

· фундаменталізацію і гуманітаризацію змісту навчання на основі
органічної єдності його природничонаукових і гуманітарних складових,
підвищення ролі екологічного навчання і виховання;

· деідеологізацію і деполітизацію гуманітарного знання та вихован-
ня;

· посилення інтеграції освітньої діяльності і наукових досліджень,
забезпечення їхнього тісного зв'язку з виробничою сферою;

· формування потреби у систематичній, безперервній освіті, навчан-
ня самостійному оволодінню новими знаннями,  навичками та вміннями,
забезпечення переходу від принципу „навчання на все життя” до принци-
пу „навчання через все життя”;

· розвиток різноманітних типів вузів, забезпечення рівно-правного,
конкурентного розвитку вузів різних типів і форм власності;

· заохочення державних вузів до розширення кола джерел фінансу-
вання, альтернативних державному;
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· перегляд ролі держави і розвитку в управлінні вищою освітою,  іс-
тотне обмеження її втручання у діяльність вузів, розвиток їхньої автоно-
мії; демократизація управління системою освіти, перехід від моделі дер-
жавного контролю до моделі законодавчого регулювання освітньої дія-
льності і оцінювання результатів цієї діяльності.

Останнім часом запропонована концепція „випереджальної
освіти для стійкого розвитку”. Освіта для стійкого розвитку перед-
бачає, що випускник навчального закладу має бути здатним вільно
орієнтуватися у світі, що швидко змінюється, бути відкритим, ада-
птованим, толерантним, з критичним мисленням, з високим рівнем
громадянської свідомості, товариським, демократичним, гуманіс-
тичним та дотримуватися у своїй поведінці і діяльності загально-
людських цінностей, розуміти цінність життя, культури, освіти.
Отже, метою „випереджальної освіти” для стійкого розвитку є
створення такого освітнього середовища, що передбачає форму-
вання здатностей:

· орієнтуватися у значному обсязі різноманітної інформації, критич-
но її осмислювати;

· висловлювати та відстоювати свою точку зору;
· робити обґрунтований вибір між альтернативами;
· прогнозувати наслідки своїх дій;
· відповідально виконувати професійні обов'язки;
· працювати спільно, вчитися взаємодіяти та спілкуватися, домовля-

тися та поважати демократичні рішення.
Таким чином,  розбудова існуючої системи освіти в Україні,  її

докорінне реформування мають стати основою відтворення інте-
лектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної
науки і техніки на світовий рівень, національного відродження,
становлення державності та демократизації суспільства в Україні.

1.4. Сучасна структура вищої освіти України
1.4.1. Багатоступенева система підготовки фахівців
Освітня політика України базується на принципах демократи-

зації та гуманізму, орієнтована на досягнення сучасного світового
рівня, відродження самобутнього національного характеру, доко-
рінне покращення змісту, форм і методів навчання, збільшення
інтелектуального потенціалу країни. Сучасна структура вищої
освіти України розбудована відповідно до структури освіти розви-
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нених країн світу, яка визначена ЮНЕСКО, ООН та іншими між-
народними організаціями. Протягом останніх років було перебо-
рено державну монополію у галузі вищої освіти, в результаті чого
відкрито вищі навчальні заклади з різними формами власності:
приватні, спільні, міжнародні, котрі надають можливість здобуття
вищої освіти великій кількості випускників середніх і середніх
спеціальних навчальних закладів.

Система вищої освіти України складається із закладів освіти,
наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-
виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління
освітою та самоврядування у галузі освіти. Структура освіти
включає: дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну
освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту, післядипломну
освіту, аспірантуру, докторантуру та самоосвіту.

Вища освіта є складовою системи освіти України, що визначе-
на Законом України “Про освіту” та “Про вищу освіту”.

Вища освіта –   це рівень освіти,  який здобувається особою у
вищому навчальному закладі у результаті послідовного, системно-
го та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який
ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується
здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.
Вона забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практич-
ну підготовку за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: “Мо-
лодший спеціаліст”, “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр”. Освітній
рівень передбачає задоволення потреб особистості у здобутті сере-
дньої та вищої освіти шляхом навчання у різних типах закладів
освіти. Освітньо-кваліфікаційний рівень передбачає здобуття пе-
вного рівня освіти і кваліфікації.  Вища освіта здобувається у ви-
щих навчальних закладах відповідних рівнів акредитації на основі
базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої осві-
ти та відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і як післядипло-
мна (післядипломна освіта забезпечує одержання нової кваліфіка-
ції, нової спеціальності та професії на основі раніше здобутої у за-
кладі освіти і досвіду практичної роботи, поглиблення професій-
них знань та умінь за певною спеціальністю або професією).

Визначальними складовими загальносвітової системи вищої
освіти є тип і статус навчального закладу та диверсифікація видів
та ступенів дипломів, які надають різні освітні заклади. Вищими
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закладами освіти є: технікум (училище), коледж, інститут, консер-
ваторія, академія, університет та інші. Відповідно до статусу ви-
щих навчальних закладів, рівня підготовки, матеріально-
технічного забезпечення та наявності науково-педагогічних кадрів
встановлено чотири рівні акредитації:

· перший рівень – технікум, училище, інші прирівняні до них
вищі навчальні заклади;

· другий рівень – коледж, інші прирівняні до нього вищі на-
вчальні заклади;

· третій і четвертий рівні (залежно від результатів акреди-
тації) – університет, інститут, академія, консерваторія.

Акредитація – процедура надання вищому навчальному за-
кладу певного типу права провадити освітню діяльність, пов’язану
із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог ста-
ндартів вищої освіти,  а також до державних вимог щодо кадрово-
го, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.
Рівень акредитації – рівень спроможності ВНЗ певного типу про-
вадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та
кваліфікації.

Основними напрямами діяльності вищого закладу освіти
будь-якого рівня акредитації є:

· підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
· підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кад-

рів, науково-дослідна робота;
· спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кад-

рів;
· культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-

господарська, виробничо-комерційна діяльність;
· здійснення зовнішніх зв’язків.
У середині 90-х років у систему вищої освіти України було за-

проваджено ступеневу структуру підготовки фахівців. Ступене-
вість вищої освіти полягає у здобутті різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах (ступенях) вищої
освіти. Виходячи зі структури вищої освіти, її перший ступінь пе-
редбачає здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня
“молодший спеціаліст”; другий – “бакалавр” (базова вища освіта);
третій – “спеціаліст”, четвертий – “магістр” (повна вища освіта)
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(рис. 1.4).
Ступеневість вищої освіти може бути реалізована як через без-

перервну програму підготовки, так і диференційовано, відповідно
до структури ступеневості. Неперервна програма підготовки для
здобуття найвищого освітньо-кваліфікаційного рівня реалізується,
як правило,  у вищих закладах освіти третього і четвертого рівнів
акредитації, диференційована підготовка може забезпечуватися
вищими закладами освіти різних рівнів акредитації шляхом їх
об’єднання у навчальні чи навчально-наукові комплекси тощо.

Рис. 1.4. Структура ступеневості вищої освіти України

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за та-
кими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

· молодший спеціаліст – забезпечують технікуми, училища,
інші вищі навчальні заклади першого рівня акредитації;

· бакалавр –  забезпечують коледжі,  інші вищі навчальні за-
клади другого рівня акредитації;

· спеціаліст – забезпечують вищі навчальні заклади третього
і четвертого рівнів акредитації;

·  магістр – забезпечують вищі навчальні заклади четвертого
рівня акредитації.

Із реалізацією ступеневості вищої освіти диференціюється
прийом до вищих закладів освіти за освітніми (освітньо-
кваліфікаційними рівнями):

ООССВВІІТТННІІ
РРІІВВННІІ

ВВИИЩЩІІ ННААВВЧЧАА--
ЛЛЬЬННІІ ЗЗААККЛЛААДДИИ

ООССВВІІТТННЬЬОО--
ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННІІ

РРІІВВННІІ

Повна
вища осві-

та
Спеціаліст, магістрУніверситет, академія,

консерваторія, інститут

Базова
вища осві-

та
Коледж Бакалавр

Технікум, училище
Молодший спеціа-

ліст
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· на базі освітніх рівнів (базова загальна середня освіта, повна
загальна середня освіта);

· на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціа-
ліст, бакалавр, спеціаліст).

На сьогодні у системі вищої освіти України функціонують ви-
щі навчальні заклади державної та інших форм власності. До осві-
тньої мережі входить 979 вищих навчальних закладів І-ІV рівнів
акредитації (училища, технікуми, коледжі, інститути, академії,
університети) (рис. 1.5, 1.6).
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Рис. 1.5. Мережа вищих навчальних закладів України
за рівнями акредитації

Мережа вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на-
лічує 667 одиниць,  у тому числі 593 – державної форми власності
із загальною чисельністю 528 тисяч студентів.  Мережа вищих на-
вчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації налічує 315 закладів,  у
тому числі 223 – державної форми власності. Серед них функціо-
нує 106 університетів, 59 академій, 150 інститутів. Статус “націо-
нальний” надано більше 60 університетам та академіям. В універ-
ситетах, академіях, інститутах навчається 1403 тис. студентів. Се-
ред них вищу професійну освіту здобувають 1086 тис. студентів
віком від 17 до 24 років включно, що становить 90 відсотків до за-
гальної кількості студентів. Підготовка фахівців з вищою освітою
здійснюється за 70 напрямами, які включають понад 500 спеціаль-
ностей.
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Рис. 1.6. Структура освітньої мережі України за типами
 навчальних закладів

Вищі навчальні заклади відповідного рівня акредитації можуть
здійснювати підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рі-
внями, які забезпечують навчальні заклади нижчого рівня акреди-
тації. Крім того, вищі заклади освіти у встановленому порядку
можуть створювати різні типи навчально-науково-виробничих
комплексів, об’єднань, центрів, інститутів, філій, коледжів, ліцеїв
та гімназій.

Отже, ступенева структура вищої освіти передбачає чотири-
річну базову вищу освіту з отриманням проміжного сертифіката
про базову вищу освіту і наданням кваліфікації “бакалавр” та мо-
жливістю часткової зміни напряму навчання чи спеціальності на
другому циклі тривалістю один рік. Його навчальний план містить
переважно спеціальні дисципліни (сутність принципу циклічності
полягає у розподілі курсів навчання на досить самостійні періоди,
протягом яких студент оволодіває певною сумою знань та вмінь з
майбутнього фаху). У такому випадку присвоюється кваліфікація
“спеціаліст”. Глибша фундаментальна (науковоємна) та фахова
підготовка протягом 1-2 років як на базі освітньо-кваліфікаційного
рівня “бакалавр”, так і на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
“спеціаліст” дає право після успішного захисту магістерської ро-
боти отримати диплом професіонала освітньо-кваліфікаційного
рівня “магістр”. Продовжити навчання і стати магістрами можуть
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тільки кращі студенти,  які відбираються для навчання на основі
рейтингових показників на попередніх циклах навчання та з ура-
хуванням їхніх досягнень у науково-дослідницькій роботі.

1.4. 2. Управління освітою
В Україні для управління освітою створена система державних

органів управління і органи громадського самоврядування, які ді-
ють у межах повноважень, визначених законодавством.

До державних органів управління вищою освітою належать:
· Міністерство освіти і науки України;
· центральні органи виконавчої влади України (міністерства

та відомства), яким підпорядковані навчальні заклади освіти;
· Вища атестаційна комісія України;
· Державна акредитаційна комісія;
· місцеві органи державної виконавчої влади та органи місце-

вого самоврядування і підпорядковані їм органи управління осві-
тою.

Міністерство освіти і науки України є центральним органом
державної виконавчої влади і керівним у сфері освіти. Воно здійс-
нює такі функції:

· бере участь у визначенні державної політики у сфері освіти,
науки, професійної підготовки кадрів;

· розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти;
· встановлює державні стандарти знань з кожного предмета;
· визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного та

фінансового забезпечення закладів освіти;
· здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за до-

триманням державних стандартів освіти та державне інспектуван-
ня;

· забезпечує зв'язок із закладами освіти, державними органами
інших країн з питань, які входять до його компетенції;

· проводить акредитацію вищих та професійно-технічних на-
вчальних закладів, видає їм ліцензії, сертифікати;

· формує і розміщує державне замовлення на підготовку спе-
ціалістів з вищою освітою;

· розробляє умови прийому до закладів освіти;
· забезпечує випуск підручників, посібників, різноманітної ме-
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тодичної літератури;
· розробляє проекти положень про заклади освіти, що затвер-

джуються Кабінетом Міністрів України;
· організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних

працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педа-
гогічних та вчених звань;

· разом з іншими міністерствами і відомствами, яким підпо-
рядковані заклади освіти, реалізує державну політику у галузі
освіти, здійснює контроль за її практичним втіленням, дотриман-
ням актів законодавства про освіту в усіх закладах освіти незалеж-
но від форм власності та підпорядкування;

· здійснює керівництво державними закладами освіти.
Міністерства і відомства, яким підпорядковані заклади освіти,

разом з Міністерством освіти і науки України беруть участь у
здійсненні державної політики у галузі освіти, науки, професійної
підготовки кадрів, у проведенні державного інспектування та ак-
редитації закладів освіти, забезпечують зв'язок із закладами освіти
та державними органами інших країн з питань,  що належать до їх
компетенції, організовують впровадження у практику досягнень
науки і передового досвіду.

Крім того,  Міністерство освіти і науки України разом з мініс-
терствами і відомствами, яким підпорядковані заклади освіти, за
результатами акредитації вищих закладів освіти:

· визначає відповідність освітніх послуг державним стандартам пев-
ного освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямами (спеціальностями),
надає право видачі документа про освіту державного зразка;

· встановлює рівень акредитації навчального закладу;
· інформує громадськість про якість освітньої та наукової діяльності

вищих навчальних закладів.
Вища атестаційна комісія України організовує і проводить ате-

стацію наукових і науково-педагогічних кадрів, керує роботою
щодо присудження наукових ступенів, присвоєння вченого звання
старшого наукового співробітника.

Органами громадського самоврядування в освіті є:
· Всеукраїнський з'їзд працівників освіти;
· загальні збори колективу навчального закладу;
· районна, міська, обласна конференції педагогічних працівників;
· з'їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим.
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Органи громадського самоврядування в освіті можуть
об’єднувати учасників навчально-виховного процесу та спеціаліс-
тів певного професійного спрямування. Вони вносять пропозиції
щодо формування державної політики у сфері освіти і вирішують
у межах своїх повноважень питання навчально-виховної, науково-
дослідної, методичної, економічної і фінансово-господарської дія-
льності закладів освіти.

1.4.3. Законодавство України про вищу освіту
Нормативно-правове регулювання суспільних відносин у галу-

зі навчання, професійної, наукової, загальнокультурної підготовки
громадян України здійснюється законодавством України про вищу
освіту, яке базується на Конституції України. Законодавство
України складається із таких Законів та нормативно-правових ак-
тів, прийнятих відповідно до них:

· Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р., № 1060-ХІІ;
· Закон України “Про вищу освіту” від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ;
· Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”),

затверджена постановою КМ України від 03.11.1993 р. № 896;
· Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечен-

ня розвитку освіти в Україні” від 09.10.2001 р.
№ 941/2001;

· Указ Президента України “Про Національну доктрину розвитку
освіти” від 17.04.2002 р. № 347/2002;

· Указ Президента України “Про Всеукраїнську студентську раду”
від 22.11.2001 р. № 1128/2001;

· Постанова КМ України “Про перелік напрямів та спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах
за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” від 24.06.1997 р. №
507;

· Постанова КМ України “Про розроблення державних стандартів
вищої освіти” від 07.08.1998 р. № 1247;

· Постанова КМ України “Про затвердження переліку платних по-
слуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами” від
20.01.1997 р. № 38;

· Постанова КМ України “Про утворення Державної інспекції на-
вчальних закладів” від 26.07.2001 р. № 886;

· Постанова КМ України “Про ліцензування, атестацію та акредита-
цію закладів освіти” від 12.02.1996 р. № 200;
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· Постанова Верховної Ради України “Про стан, напрями реформу-
вання і фінансування освіти в Україні” від 21.06.2001 р. № 2551-ІІІ;

· Положення про державний вищий навчальний заклад, затверджене
постановою КМ України від 05.09.1996 р. № 1074;

· Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту),
затверджене постановою КМ України від 20.01.1998 р. № 65;

· Положення про проведення практики студентів вищих навчальних
закладів України, затверджене наказом Міністерства освіти України від
08.04.1993 р. № 93, зареєстроване у Міністерстві юстиції України
30.04.1993 р. за № 35;

· Примірне положення про приймальну комісію вищого навчального
закладу, затверджене наказом Міністерства освіти України від 25.03.2003
р. № 169;

· Положення про організацію навчального процесу у вищих навча-
льних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від
02.06.1993 р. № 161, зареєстроване у Міністерстві юстиції України
23.11.1993 р. за № 173;

· Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закла-
дах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від
08.12.1995 р. № 340, зареєстроване у Міністерстві юстиції України
03.01.1996 р. за № 1/1026;

· Положення про академічні відпустки та повторне навчання у ви-
щих закладах освіти, затверджене наказом Міністерства освіти України
та Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.1996 р. № 191/153,
зареєстроване у Міністерстві юстиції України 24.06.1996 р. за №
325/1350;

· Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення
студентів вищих закладів освіти, затверджене наказом Міністерства осві-
ти України від 15.07.1996 р. № 245, зареєстроване у Міністерстві юстиції
України 07.08.1996 р. за № 427/1452;

· Положення про призначення стипендій Президента України студе-
нтам вищих навчальних закладів та аспірантам, затверджене постановою
КМ України від 28.10.1994 р. № 744;

· наказ Міністерства освіти України “Про затвердження умов при-
йому на підготовчі відділення при вищих навчальних закладах” від
22.09.1993 р. № 353, зареєстроване у Міністерстві юстиції України
29.09.1993 р. за № 139;

· наказ Міністерства освіти України “Про затвердження умов при-
йому до вищих навчальних закладів України” від 07.04.2003 р. № 212,
зареєстроване у Міністерстві юстиції України 23.04.2003 р. за №
325/7646;
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· наказ Міністерства освіти України “Про затвердження примірного
статуту вищого навчального закладу” від 05.02.2003 р. № 60;

· наказ Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України “Про затвердження порядку надання
платних послуг державними навчальними закладами” від 27.10.1997 р. №
383/239/131;

· Перелік документів про освіту і вчені звання в Україні, затвердже-
ний постановою КМ України від 12.11.1997 р. № 1260.

1.4.4. Доступ громадян до вищої освіти
Громадяни України мають право на освіту в усіх державних

навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, со-
ціального і майнового стану, роду та характеру занять, світогляд-
них переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віро-
сповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Це право забезпечується:

· розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих на дер-
жавній та інших формах власності, наукових установ, закладів піс-
лядипломної освіти;

· відкритим характером закладів освіти, створенням умов для
вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей та
інтересів громадянина;

· різними формами навчання – очною, вечірньою, заочною,
екстернатом, а також педагогічним патронажем.

Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів, студе-
нтів, курсантів, слухачів, стажистів, аспірантів, докторантів та ін-
ших осіб незалежно від форм їх навчання і типів закладів освіти,
де вони навчаються, а також сприяє здобуттю освіти у домашніх
умовах. Крім того, держава створює умови громадянам України
для реалізації їх права на здобуття вищої освіти.

Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах може про-
водитися з відривом (очна), без відриву від виробництва (вечірня,
заочна), шляхом поєднання цих форм, а з окремих спеціальностей
– екстерном. Останнім часом як експеримент розвивається дистан-
ційна освіта.

Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться
на конкурсній основі відповідно до здібностей і незалежно від фо-
рми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.
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Для отримання права навчатися у ВНЗ необхідно мати атестат
загальноосвітньої школи чи диплом середніх професійних і техні-
чних шкіл, еквівалентний у доступі до вищої освіти шкільному
атестату. Закінчення загальної середньої школи надає “атестат зрі-
лості”, професійно-технічної – диплом молодшого спеціаліста, які
надають право вступу до ВНЗ.

Для одержання документа про освіту громадяни мають право
на державну атестацію.

1.4.5. Структура державного стандарту вищої освіти
          України. Основні терміни і поняття
Вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготов-

ки в Україні встановлюються системою державних стандартів ви-
щої освіти. Систему стандартів вищої освіти складають: дер-
жавний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та
стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів. Вони є осно-
вою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також
якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів незалежно
від їхніх типів, рівнів акредитації та форм навчання.

Державний стандарт освіти –  це сукупність норм,  які ви-
значають вимоги до освітнього чи освітньо-кваліфікаційного рів-
ня. Основною функцією державного стандарту освіти є забезпе-
чення досягнення і підтримання ВНЗ високого рівня вищої освіти
через реалізацію нормативної частини змісту освіти та самооцінки
чи державної оцінки результатів роботи. Державні стандарти ви-
щої освіти розробляються з кожного напряму підготовки (спеціа-
льності) для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і є основою
оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян не-
залежно від форм одержання освіти.

Державний стандарт вищої освіти містить такі складові:
· перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними

рівнями;
· перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підго-

товка фахівців у ВНЗ за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівня-
ми;

· вимоги до освітніх рівнів вищої освіти;
· вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти.
Складовими галузевих стандартів освіти є:
· освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників ВНЗ (ОКХ);
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· освітньо-професійні програми (ОПП);
· нормативна частина змісту освіти;
· засоби діагностики якості вищої освіти (тести).
Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів містять

такі складові:
· перелік спеціалізацій за спеціальностями;
· варіативні частини ОКХ випускників ВНЗ;
· варіативні частини ОПП підготовки;
· варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти;
· навчальні плани;
· програми навчальних дисциплін.
Зміст освіти – це обумовлені цілями та потребами суспільст-

ва вимоги до системи знань,  умінь та навичок,  світогляду та гро-
мадських і професійних якостей майбутнього фахівця, що форму-
ються у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку нау-
ки, техніки, технологій та культури. Зміст освіти встановлюється у
освітньо-кваліфікаційних характеристиках та інших актах органів
управління освітою і змінюється відповідно до рівня розвитку нау-
ки, культури, виробництва, суспільства. Зміст освіти включає
нормативний та вибірковий компоненти. Нормативний компо-
нент змісту освіти визначається відповідним державним стандар-
том освіти, а вибірковий – вищим закладом освіти.

Зміст навчання – це науково обґрунтована система дидактич-
но та методично оформленого навчального матеріалу, засвоєння
якого забезпечує здобуття освіти і кваліфікації згідно з освітньо-
кваліфікаційним рівнем. Зміст навчання визначається освітньо-
професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою пе-
вного освітньо-кваліфікаційного рівня, структурно-логічною схе-
мою підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими но-
рмативними актами органів державного управління освітою та
вищого навчального закладу і відображається у відповідних підру-
чниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидакти-
чних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших
видів навчальної діяльності.

Освітньо-професійна програма (ОПП) – це складова галузе-
вих стандартів вищої освіти, що визначає нормативний термін та
нормативну частину змісту навчання за певним напрямом або спе-
ціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, встанов-
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лює вимоги до змісту,  обсягу та рівня освіти й професійної підго-
товки фахівця та передбачає відповідні форми контролю і держав-
ної атестації. Тобто, це задокументовані структура, зміст і обсяг
навчальної інформації у вигляді переліків тем, розділів та навчаль-
них дисциплін, необхідних для формування у студентів професій-
них умінь для виконання посадових обов’язків фахівця відповідної
кваліфікації.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) – це скла-
дова галузевих стандартів вищої освіти, де відображені цілі вищої
освіти та професійної підготовки, визначено місце фахівця у стру-
ктурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності,
професійних та інших соціально-важливих якостей, систему виро-
бничих функцій і типових завдань  діяльності й умінь для їх реалі-
зації. Тобто, це перелік умінь і навичок, професійних, світоглядних
і громадських якостей особи, які необхідно сформувати у студента
для виконання ним посадових обов’язків фахівця відповідної ква-
ліфікації.  Зміст ОКХ  як складової частини державного стандарту
освіти визначається Міністерством освіти України окремо для ко-
жного освітнього рівня.

Навчальний процес у ВНЗ – це система організаційних і дида-
ктичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на пев-
ному освітньо-кваліфікаційному рівні відповідно до державних
стандартів освіти. Навчальний процес базується на принципах на-
уковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності.
Навчальний процес має два головні аспекти: навчання як систем-
на цілеспрямована діяльність кафедр (предметних або циклових
комісій), що передбачає передачу студентам наукових знань і фо-
рмування їхніх особистісних якостей, та навчання як навчальна
діяльність студента. Навчальний процес організовується з ураху-
ванням науково-педагогічного потенціалу, матеріальної і навчаль-
но-методичної бази ВНЗ, сучасних інформаційних технологій. Він
зорієнтовується на формування освіченої, гармонійно розвиненої
особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, про-
фесійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів
у освітній та соціально-культурній сферах, галузях техніки і тех-
нологій, системах управління й організації праці в умовах ринко-
вої економіки.

Організація навчального процесу у ВНЗ здійснюється його
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структурними підрозділами: факультетами, кафедрами, відділен-
нями, предметними або цикловими комісіями тощо.

Основним нормативним документом, що визначає організацію
навчального процесу у конкретному напрямку освітньо-
кваліфікаційної підготовки, є навчальний план.

Навчальний план – це нормативний документ вищого навча-
льного закладу, який складається на підставі ОПП та структурно-
логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг вибіркових і
нормативних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні фо-
рми проведення навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні,
індивідуальні заняття, консультації тощо) та їхній обсяг, графік
навчального процесу, форми та засоби проведення поточного та
підсумкового контролю. У навчальному плані відображається та-
кож обсяг часу, передбачений на самостійну роботу студента. Для
конкретизації планування навчального процесу на кожний навча-
льний рік складається робочий навчальний план.

Індивідуальний навчальний план студента (ІНПС) – це нор-
мативний документ, за яким здійснюється навчання студента, ви-
ходячи з вимог ОПП відповідного рівня підготовки та з урахуван-
ням його особистих освітньо-професійних інтересів і потреб.
ІНПС складається на підставі робочого навчального плану і вклю-
чає всі нормативні навчальні дисципліни та вибіркові навчальні
дисципліни, обрані студентом, з обов’язковим врахуванням струк-
турно-логічної схеми підготовки. ІНПС складається на кожний на-
вчальний рік і затверджується у порядку, встановленому ВНЗ. Не-
виконання ІНПС з вини студента є підставою для відрахування
його із ВНЗ.

Нормативна частина змісту освіти є гарантованим мініму-
мом вимог до відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Вона
визначається державним стандартом освіти і є обов’язковим ком-
понентом реалізації освітньо-професійної програми. Згідно з чин-
ними нормативними актами вищим закладам освіти четвертого
рівня акредитації надається автономне право щодо визначення
змісту освіти, але він не повинен бути нижчим від нормативного.

Навчальна дисципліна – це педагогічно адаптована система
понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо
будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльно-
сті) із визначенням необхідного рівня сформованості у тих, хто
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навчається, певної сукупності умінь і навичок, передбачених для
засвоєння студентом.

Нормативні навчальні дисципліни встановлюються держав-
ними (галузевими) стандартами вищої освіти (ОПП). Дотримання
їх назв та обсягів є обов’язковим для ВНЗ.

Вибіркові навчальні дисципліни вводяться для задоволення
освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використан-
ня можливостей і традицій конкретного навчального закладу, вра-
хування регіональних потреб тощо. Вони можуть бути як
обов’язковими для всіх студентів (вибіркові навчальні дисципліни,
які встановлюються вищим навчальним закладом  – до 70 %), так і
такими, що обираються індивідуально самим студентом (до 30%).
Вибіркові навчальні дисципліни запроваджуються, як правило, у
формі спеціальних навчальних курсів для поглиблення загально-
освітньої, фундаментальної і фахової (теоретичної і практичної)
підготовки. Обов’язковими для вивчення є не лише вибіркові на-
вчальні дисципліни, які визначені ВНЗ, а й обрані студентом і
включені до його індивідуального навчального плану.

Програма навчальної дисципліни – це складова стандартів
вищої освіти, у якій визначено місце і значення навчальної дисци-
пліни у реалізації ОПП, зміст та обсяг навчальної інформації, рі-
вень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованої навча-
льної літератури, інших методичних та дидактичних матеріалів,
критерії успішності навчання та засоби діагностики якості навчан-
ня. На основі програми навчальної дисципліни відповідно до ро-
бочого плану вищим навчальним закладом розробляється робоча
навчальна програма для кожної дисципліни.

Робоча навчальна програма є нормативним документом ви-
щого закладу освіти, у якому відображається конкретний зміст на-
вчальної дисципліни, послідовність та організаційно-методичні
форми її вивчення, обсяг часу на різні види навчальної роботи, за-
соби і форми поточного і підсумкового контролю, перелік навча-
льно-методичної літератури.

Навчальні програми, робочі навчальні програми разом з навчаль-
ними планами є основними документами, якими керуються факуль-
тети та кафедри ВНЗ у організації навчального процесу.

Тести – це система формалізованих завдань, призначених для
встановлення відповідності освітньо-кваліфікаційного рівня особи
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вимогам державного стандарту освіти (освітньо-кваліфікаційним
характеристикам). Тести розробляються Міністерством освіти
України окремо для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня і на-
пряму підготовки (спеціальності). Вони є засобом контролю якості
підготовки фахівців.

1.4.6. Освітньо-кваліфікаційні рівні у системі вищої
          освіти України
В Україні відповідно до ст. 30 Закону України “Про освіту” і

Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січ-
ня 1998 р. № 65, структура вищої освіти включає такі освітньо-
кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст,
магістр.

Молодший спеціаліст – це освітньо-кваліфікаційний рівень
вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти
здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достат-
ні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної
діяльності, передбачених для первинних посад у певному виді
економічної діяльності.

Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть од-
ночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготов-
ки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню
освіту.

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціа-
ліста забезпечує одночасне здобуття базової вищої освіти за спеці-
альністю та кваліфікації молодшого спеціаліста на базі повної за-
гальної середньої освіти або на базі базової загальної середньої
освіти з наданням можливості здобувати повну загальну середню
освіту. Зазначена програма складається з навчальних дисциплін
фахового спрямування та з різних видів практичної підготовки і
може включати окремі дисципліни освітньо-професійної програми
підготовки бакалавра.

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціа-
ліста реалізується вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акре-
дитації. Вищий навчальний заклад III-IV рівнів акредитації може
здійснювати підготовку молодших спеціалістів, якщо у його складі
є вищий навчальний заклад І (II) рівня акредитації або відповідний
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структурний підрозділ.
Якщо вищий навчальний заклад І (II) рівня акредитації здійс-

нює підготовку фахівців у складі вищого навчального закладу III-
IV рівнів акредитації або працює з ним у комплексі за інтегрова-
ними планами, то випускник вищого навчального закладу І (ІІ) рі-
вня акредитації, який здобув освітньо-кваліфікаційний рівень “мо-
лодший спеціаліст”, може продовжити навчання зі спорідненої
спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” у за-
значеному вищому навчальному закладі на умовах, визначених
угодою між навчальними закладами.

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують
документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти
за спеціальністю та кваліфікації молодшого спеціаліста.

Бакалавр – це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти
особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула ба-
зову вищу освіту, поглиблену загальнокультурну підготовку, фун-
даментальні та спеціальні (професійно-орієнтовані) уміння та
знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для
виконання типових завдань та обов'язків (робіт) певного рівня
професійної діяльності, передбачених для первинних посад у пев-
ному виді економічної діяльності.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпе-
чує одночасне здобуття базової вищої освіти за напрямом підгото-
вки та кваліфікації бакалавра на базі повної загальної середньої
освіти. Зазначена програма складається з загальних фундамента-
льних, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін відпові-
дного напряму підготовки, а також з різних видів практичної під-
готовки.

Державне замовлення на підготовку бакалаврів надається, за-
звичай, вищим навчальним закладам III-IV рівнів акредитації. Ко-
леджі,  які мають ліцензії на підготовку бакалаврів і входять до
структури вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації
або утворюють з ним комплекс, можуть готувати фахівців на бю-
джетній основі за рахунок державного замовлення зазначеного
вищого навчального закладу.

Особи, які у період навчання за програмою підготовки бакала-
вра у вищих навчальних закладах ІII-IV рівнів акредитації припи-
нили подальше навчання, мають право за індивідуальною програ-
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мою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціа-
ліста за цією або спорідненою спеціальністю у цьому або іншому
акредитованому вищому навчальному закладі.

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують
документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти
за відповідним напрямом та кваліфікації бакалавра. Студент пев-
ного вищого навчального закладу після здобуття базової вищої
освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”) має право:
продовжити навчання у даному вищому навчальному закладі за
денною формою, за програмою магістра або спеціаліста; перервати
навчання, а потім продовжити його у цьому навчальному закладі
за програмою спеціаліста або магістра за заочною (дистанційною)
формою чи екстерном, якщо такі форми запроваджено у даному
навчальному закладі, на конкурсній основі.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр“
у інших вищих навчальних закладах (незалежно від їхньої форми
власності і підпорядкування), можуть бути зараховані на навчання
за програмою спеціаліста або магістра на конкурсній основі на ва-
кантні місця, що фінансуються з державного бюджету, або на пла-
тній основі за результатами вступних випробувань. За результата-
ми аналізу навчальних досягнень і наукових (творчих) здобутків
випускників вищий навчальний заклад встановлює вимоги до осіб,
що мають базову вищу освіту,  для зарахування їх на навчання за
програмою “магістр”. Інші випускники продовжують навчання за
програмою “спеціаліст”. Державне замовлення на підготовку спе-
ціалістів та магістрів формується у межах обсягів прийому на під-
готовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” за
поданням вищого навчального закладу.

Спеціаліст – це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти
особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, має пев-
ний досвід їх застосування для вирішення складних професійних
завдань та обов'язків (робіт), передбачених для відповідних посад
у певній галузі економічної діяльності.

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста забезпе-
чує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та
кваліфікації спеціаліста на базі відповідної освітньо-професійної
програми підготовки бакалавра. Зазначена програма складається зі
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спеціальних дисциплін, у тому числі соціально-економічних, та
різних видів практичної підготовки. Освітньо-професійна програ-
ма підготовки спеціаліста реалізується ВНЗ ІІІ та ІV рівнів акреди-
тації.

Навчальний процес для осіб, що навчаються за програмою
“спеціаліст”, організовується відповідно до Положення про органі-
зацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвер-
дженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р.
№ 161 (надалі – Положення про організацію навчального процесу
у ВНЗ), і завершується державною атестацією у формі захисту ди-
пломної роботи (проекту) або складання державних екзаменів.
Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують до-
кументи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за
спеціальністю та кваліфікації спеціаліста.

Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти,
що передбачає здобуття особою повної вищої освіти з відповідної
спеціальності на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
(базова вища освіта) або освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціа-
ліст” (повна вища освіта), а також вищої освіти, здобутої до запро-
вадження в Україні ступеневої вищої освіти. Підготовка магістрів
у системі вищої освіти спрямована на створення умов для творчого
розвитку обдарованої особистості і підготовку фахівців за одним із
функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним (твор-
чим), науково-педагогічним, управлінським.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра забезпечує
одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та квалі-
фікації магістра на базі відповідної освітньо-професійної програми
підготовки бакалавра або спеціаліста. Зазначена програма включає
поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну,
психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підгото-
вку.

Особа, яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”,
повинна володіти поглибленими знаннями з обраної спеціальності,
уміннями інноваційного характеру, навичками науково-дослідної
(творчої), або науково-педагогічної, або управлінської діяльності,
набути певного досвіду використання одержаних знань і вміти
продукувати (створювати) елементи нових знань для вирішення
завдань у відповідній сфері професійної діяльності.
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Освітньо-професійні програми підготовки магістрів за спеціа-
льностями реалізує ВНЗ ІV рівня акредитації. Підготовка магістрів
може здійснюватися також на базі наукових установ Національної
та галузевих академій наук за окремими угодами між вищими на-
вчальними закладами і зазначеними установами. Для попередньо-
го відбору обдарованої молоді вищий навчальний заклад організо-
вує і проводить предметні олімпіади, наукові, науково-методичні
семінари та конференції за участю у них на добровільних засадах
студентів третіх-четвертих курсів.

Навчальний процес для осіб, що навчаються за програмою “ма-
гістр”, організовується відповідно до Положення про організацію
навчального процесу у ВНЗ, з урахуванням таких особливостей:
навчання здійснюється за індивідуальним навчальним планом; на-
вчальний час, відведений для самостійної роботи, повинен стано-
вити не менше 1/2 і не більше 2/3 загального обсягу часу, визначе-
ного програмою підготовки магістра; на проведення індивідуаль-
них занять може витрачатися до 20  відсотків загального обсягу
навчального часу, передбаченого програмою; магістерська робота,
що виконується на завершальному етапі навчання, повинна перед-
бачати проведення наукових досліджень (творчих розробок) з про-
блем відповідної галузі; державна атестація здійснюється держав-
ною екзаменаційною комісією і проводиться у формі захисту магі-
стерської роботи.

Студенту, який виконав усі вимоги навчального плану підгото-
вки магістра і захистив магістерську роботу, рішенням державної
екзаменаційної комісії присвоюється відповідно до обраної спеці-
альності кваліфікація та видається державний документ про здобу-
тий освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” і повну вищу осві-
ту. Враховуючи наукові (творчі) здобутки, магістр може бути ре-
комендований радою факультету на навчання в аспірантурі.

Особи, які мають документ встановленого зразка про здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, у тому числі й ті, що
закінчили вищі навчальні заклади до введення в дію Положення
про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року
за № 65 (65-98-п), навчаються за програмою “магістр” на засадах
післядипломної освіти за індивідуальними планами, що врахову-
ють усі спільні дисципліни програм спеціаліста і магістра.
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Зміст освіти магістрів визначається нормативною і вибірковою
частинами програми, яка розробляється у встановленому порядку з
кожної спеціальності відповідно до Переліку спеціальностей, ви-
значеного для освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст, ма-
гістр” та у окремих галузях знань для освітньо-кваліфікаційного
рівня “магістр”. Нормативна частина програми повинна становити
не менше 40 і не більше 60 відсотків загального обсягу навчально-
го часу, передбаченого на підготовку магістра. Вибіркова частина
програми визначається вищим навчальним закладом з урахуван-
ням його наукового потенціалу, потреб замовника фахівців та нау-
кових (творчих) інтересів магістра, його можливостей щодо ово-
лодіння розділами суміжних освітніх програм.

Термін підготовки магістра з певної спеціальності до затвер-
дження державних стандартів визначається відповідним навчаль-
ним планом, узгодженим у встановленому порядку. Порядок роз-
робки і затвердження індивідуального навчального плану визнача-
ється вищим навчальним закладом.

Для осіб, які навчаються за програмою “магістр”, у індивідуа-
льному навчальному плані може бути передбачена підготовка з
навчальних дисциплін, що є вступними до аспірантури із зазначе-
ної спеціальності або складають перелік дисциплін кандидатського
мінімуму. Під час навчання особи, які навчаються за програмою
“магістр”, мають право складати кандидатські іспити.

Заключний рівень підготовки фахівця-професіонала – це аспі-
рантура та докторантура. До аспірантури зараховують на конкурс-
ній основі, зазвичай, фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “ма-
гістр” (у окремих випадках – фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня “спеціаліст”) на 3-4 роки для виконання самостійних дослі-
джень під контролем наукового керівника, написання і захисту ди-
сертаційної роботи визначеного рівня та обсягу. Успішний захист
роботи у Спеціалізованій вченій раді (за спеціальностями), яка діє
при провідних вищих навчальних закладах або у наукових устано-
вах Національної академії наук України чи інших галузевих ака-
демій, дає право на здобуття наукового ступеня “кандидат наук”.
Підготовка дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
наук може здійснюватися і поза межами аспірантури на засадах
“здобувача”, дослідження якого контролює науковий керівник та
відповідна фахова кафедра ВНЗ чи структурний підрозділ (відділ)
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науково-дослідного закладу. Особа, яка має науковий ступінь кан-
дидата наук, за умови тривалішої наукової роботи та узагальнення
її наслідків у тій самій або іншій (зазвичай, суміжній) галузі знань
може захистити у Спеціалізованій вченій раді дисертацію на здо-
буття наукового ступеня “доктор наук”, який є найвищим рівнем
наукової кваліфікації та дає широкі права на особисту автономію у
дослідженнях і зайняття вищих посад у наукових закладах. Прису-
дження спеціалізованими вченими радами наукових ступенів “ка-
ндидат наук” та “доктор наук” затверджується державним органом
– Вищою атестаційною комісією (ВАК) України.

Отже, освітньо-кваліфікаційна система вищої освіти України
максимально наближена до структури ступенів більшості країн
Європи, однак переобтяжена рівнями молодшого спеціаліста та
спеціаліста. Зрозуміло, що залежно від обсягу компетенцій, якими
повинен володіти фахівець певної спеціальності, і професійних
задач його підготовки можлива широка варіативність термінів та
поєднання у структурно-логічних схемах гуманітарної, соціально-
економічної, фундаментальної і фахової підготовки.

1.5. Види та форми організації навчального процесу
       у вищих навчальних закладах освіти

1.5.1. Класифікація  видів навчання
Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за таки-

ми формами:
· денна (стаціонарна);
· вечірня;
· заочна (дистанційна);
· екстернат.
Денна (стаціонарна) форма навчання є основною формою

здобуття певного рівня освіти або кваліфікації (з відривом від ви-
робництва). Цей вид навчання є традиційним, найбільш розповсю-
дженим і представляє собою навчання знанням, вмінням та навич-
кам за схемою: “вивчення нового-закріплення-контроль-оцінка”.
Організація навчального процесу на денній (стаціонарній) формі
навчання здійснюється ВНЗ згідно з державним стандартом освіти
і Положенням про організацію начального процесу у вищих на-
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вчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти
України від 2 червня 1993 р., № 161.

Вечірня і заочна (дистанційна) форми навчання є формами
здобуття певного рівня освіти або кваліфікації без відриву від ви-
робництва. Організація навчального процесу на вечірній і заочній
(дистанційній) формі навчання здійснюється ВНЗ згідно з держав-
ним стандартом освіти і Положенням про організацію навчального
процесу у ВНЗ з урахуванням передбачених чинним законодавст-
вом пільг для осіб, які поєднують роботу з навчанням.

Дистанційне навчання (ДН) – це отримання освітніх послуг
без відвідування ВНЗ; за допомогою сучасних інформаційно-
технічних технологій та систем комунікацій, таких як електронна
пошта та internet.  ДН відкриває великі можливості для студентів-
інвалідів: отримавши навчальні матеріали у електронному або
друкованому вигляді з використанням телекомунікативних мереж,
студент може оволодіти знаннями вдома. Комп'ютерні системи
можуть проекзаменувати студента, виявити помилки, дати реко-
мендацію тощо.

Екстернат є особливою формою навчання осіб,  які мають
відповідний освітній (кваліфікаційний) рівень, для здобуття ними
певного рівня освіти або кваліфікації шляхом самостійного ви-
вчення навчальних дисциплін і складання у ВНЗ заліків, екзаменів
та інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним
планом.

Перелік напрямків підготовки (спеціальностей) і ВНЗ, де орга-
нізовується екстернат, визначається Міністерством освіти. Органі-
зація навчального процесу у екстернаті здійснюється ВНЗ згідно з
державним стандартом освіти і Положенням про організацію на-
вчального процесу у ВНЗ у терміни, передбачені графіком навча-
льного процесу для денної, вечірньої і заочної форм навчання.

Ще однією формою навчання є розвиваюче навчання (РН).  З
ним не пов'язуються ніякі конкретні системи навчання – РН розу-
міється як навчальний процес у якому, поряд з передачею конкре-
тних знань, приділяється увага процесу інтелектуального розвитку
людини.
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1.5.2. Форми організації навчального процесу у ВНЗ

1.5.2.1. Основні види навчальних занять у ВНЗ
Навчальний процес у ВНЗ освіти здійснюється у таких формах:

навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна
робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять у ВНЗ є:
· лекція;
· лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
· консультація.
Вищі навчальні заклади можуть визначати інші форми органі-

зації навчального процесу та види навчальних занять, окрім вста-
новлених Положенням про організацію навчального процесу у
ВНЗ, якщо вони не суперечать чинному законодавству щодо вищої
освіти.

Лекція є основною формою проведення навчальних занять у
ВНЗ, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Навча-
льна лекція – це логічно вивершений, науково обґрунтований і
систематизований виклад певного наукового або науково-
методичного питання, ілюстрований засобами наочності та демон-
страцією дослідів. Вона покликана формувати у студентів основи
знань з певної наукової галузі, а також визначити напрямок, осно-
вний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та само-
стійної роботи студентів з відповідної навчальної дисципліни. Ле-
кція – це усний виклад великого за обсягом, складного за логічною
побудовою навчального матеріалу.

Обсяг лекційного курсу визначається навчальним планом, а
його тематика – робочою навчальною програмою конкретної дис-
ципліни. Зміст і структурно-логічна послідовність лекцій повинні
відповідати затвердженій робочій навчальній програмі.

У ВНЗ освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації лекції читаються профе-
сорами і доцентами, а також, у окремих випадках, іншими високо-
кваліфікованими фахівцями, які мають значний досвід наукової,
науково-методичної та практичної діяльності.

Лекція є одним з основних видів навчальних занять і, водночас,
методів навчання у вищій школі. Метод лекції передбачає ознайо-
млення студентів з її планом, що допомагає їм стежити за думкою
викладача, за послідовністю розкриття теми. Студенти тезисно за-
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нотовують зміст лекції, виділяють у ній головне. Успішне читання
лекції залежить від підготовки до неї викладача: складання чіткого
плану; добору матеріалу, який змістовно розкриває тему; добору
наочного матеріалу для демонстрування студентам; застосування
відповідних технічних пристроїв тощо. Увагу студентів під час
лекції підтримують цікаві приклади-ілюстрації теоретичних поло-
жень, а також наочність, технічні засоби навчання, проблемний
виклад матеріалу.

Лекційні потоки формуються із студентів певного курсу одно-
го напряму підготовки (спеціальності).

Лабораторне заняття –  це форма навчального заняття,  на
якому студенти під керівництвом викладача особисто проводять
натурні або імітаційні експерименти чи досліди, спрямовані на ви-
вчення явищ природи, у спеціально обладнаних навчальних лабо-
раторіях з використанням устаткування, спеціального обладнання,
пристосованого до умов навчального процесу  (лабораторні маке-
ти, установки тощо). У окремих випадках лабораторні заняття мо-
жуть проводитися в умовах реального професійного середовища
(наприклад, у закладі освіти, на виробництві, у наукових лабора-
торіях тощо). Перелік тем лабораторних занять визначається робо-
чою навчальною програмою дисципліни.

Метою лабораторного заняття є практичне підтвердження
окремих теоретичних положень певної навчальної дисципліни, на-
буття практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням,
обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апара-
турою, методикою експериментальних досліджень у конкретній
предметній галузі. Цінність лабораторних занять полягає у тому,
що вони сприяють зв'язку теорії з практикою, озброюють студен-
тів одним із методів дослідження у природних умовах, формують
навички використання приладів, вчать обробляти результати вимі-
рювань і робити правильні наукові висновки і пропозиції.

Організаційно такі роботи проводять у формі фронтальних за-
нять або індивідуально. Лабораторне заняття проводиться із сту-
дентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи.
У окремих випадках (вимоги безпеки життєдіяльності, обмежена
кількість робочих місць тощо) допускається проведення лаборато-
рних занять із меншою чисельністю студентів.

Лабораторне заняття включає проведення попереднього конт-
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ролю підготовленості студентів до виконання лабораторної робо-
ти. До початку виконання конкретних завдань лабораторної робо-
ти викладач інструктує студентів:  формулює мету,  знайомить їх з
обладнанням, пояснює у якій послідовності і як виконувати робо-
ту, вести записи і оформляти результати. Для лабораторних занять
складаються картки-інструкції, з якими студенти можуть ознайо-
митись індивідуально. Викладач стежить за виконанням роботи
кожним студентом, у разі потреби дає консультацію. Під час вико-
нання лабораторної роботи студенти повинні дотримуватися пра-
вил техніки безпеки. Завершується лабораторне заняття оформ-
ленням індивідуального письмового звіту студентом та його захи-
стом перед викладачем.

Практичні заняття за характером діяльності студентів бли-
зькі до лабораторних робіт. Вони передбачені навчальними про-
грамами,  їх виконують після вивчення теми чи розділу курсу.
Практичне заняття –  це форма навчального заняття,  на якому
викладач організовує детальний розгляд студентами окремих тео-
ретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і на-
вички їх практичного застосування шляхом індивідуального вико-
нання студентами відповідно сформульованих завдань.

Метою практичного заняття є розширення, поглиблення й де-
талізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та у
процесі самостійної роботи, і спрямованих на підвищення рівня
засвоєння навчального матеріалу, розвиток наукового мислення та
усного мовлення студентів. Практичні роботи мають важливе на-
вчально-пізнавальне значення, сприяють формуванню вмінь і на-
вичок, необхідних для майбутнього життя та самоосвіти. Вико-
нання таких робіт допомагає конкретизації знань, розвиває вміння
спостерігати й пояснювати явища, що вивчаються. Зміст і методи-
ка виконання практичних робіт залежать від специфіки навчально-
го предмета. Перелік тем і зміст практичних занять визначається
робочою навчальною програмою дисципліни.

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або у навчальних
лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами на-
вчання, обчислювальною технікою. Практичне заняття проводить-
ся, як правило, з академічною групою. З окремих навчальних дис-
циплін, виходячи з особливостей їх вивчення та вимог безпеки
життєдіяльності, допускається поділ академічної групи на підгру-
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пи.
Тематика і плани проведення практичних занять із переліком

рекомендованої літератури заздалегідь доводяться до відома сту-
дентів. Студенти згідно з тематичним планом проведення практи-
чних занять самостійно опрацьовують лекційний матеріал та ре-
комендовану літературу з відповідної теми, готують, при потребі,
необхідні дидактичні матеріали та виконують домашні завдання.
Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підго-
товленому методичному матеріалі: тести для виявлення ступеня
оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями,
набір практичних завдань різної складності для розв’язування їх
студентами на занятті.

Практичне заняття включає проведення попереднього контро-
лю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної пробле-
ми викладачем, пояснення викладача і обговорення завдання за
участю студентів (теоретичне осмислення роботи), показ (інструк-
таж), виконання роботи (кожен студент виконує роботу самостій-
но), контроль (роботи студентів приймаються і оцінюються).

Семінарське заняття – це форма навчального заняття, на
якому викладач організовує обговорення (дискусію) студентами
питань з попередньо визначених тем, до котрих студенти готують
тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефе-
ратів). Семінарські заняття проводяться у формі бесіди, рецензу-
вання та обговорення доповідей. Особливим видом семінарського
заняття є спецсемінар, що практикується на старших курсах із фа-
хових навчальних дисциплін та дисциплін спеціалізації. Він по-
кликаний поєднувати теоретичну підготовку майбутніх фахівців з
їх участю у науково-дослідній роботі.

Перелік тем семінарських занять визначається робочою навча-
льною програмою дисципліни. Семінарські заняття проводяться в
аудиторіях або у навчальних кабінетах з однією академічною гру-
пою.

Семінари сприяють розвиткові творчої самостійності студен-
тів, поглиблюють їх інтерес до науки і наукових досліджень, вихо-
вують педагогічний такт, розвивають культуру мови, вміння та
навички публічного виступу, участі у дискусії.

Проведення семінарського заняття передбачає обов’язкове під-
ведення викладачем підсумків обговорення теми та оцінювання
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участі у ньому студентів.
Індивідуальне навчальне заняття є новою формою організа-

ції навчального процесу у ВНЗ освіти. Воно передбачає створення
умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студен-
тів, які виявили особливі здібності у навчанні та нахил до науково-
дослідної роботи і творчої діяльності.

Індивідуальні заняття проводяться, як правило, у позанавчаль-
ний час з одним або декількома студентами за окремим графіком з
урахуванням індивідуального навчального плану студента, його
потреб і можливостей. Вони можуть охоплювати частину або по-
вний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а у
окремих випадках – повний обсяг навчальних занять для конкрет-
ного освітнього або кваліфікаційного рівня.

Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються,
здебільшого, на поглиблення вивчення студентами окремих навча-
льних дисциплін, а на старших вони мають науково-дослідний ха-
рактер і передбачають безпосередню участь студента у виконанні
наукових досліджень та інших творчих завдань.

Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяги, форми та
методи поточного і підсумкового контролю визначаються індиві-
дуальним навчальним планом студента.

Науково-дослідні роботи – пошукові завдання і проекти, що
передбачають індивідуалізацію навчання, розширення обсягу
знань студентів, які застосовують у процесі вивчення будь-яких
дисциплін. Студенти складають звіти про свої спостереження за
природними явищами, розвитком рослин, життям тварин; пишуть
огляди науково-популярної літератури; роблять схеми дії прила-
дів, машин; вносять пропозиції щодо вдосконалення технологіч-
них процесів. Елементи пошуковості, дослідницької діяльності
сприяють вихованню у них активності, ініціативи, розвивають їхнє
мислення, спонукають до самостійних пошуків.

Консультація – це один із видів навчальних занять. Вона про-
водиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоре-
тичні чи практичні питання та для пояснення певних теоретичних
положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для
академічної групи чи потоку студентів, залежно від того, чи кон-
сультує викладач студентів з питань, пов’язаних із виконанням ін-
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дивідуальних завдань (курсового та дипломного проекту (роботи),
чи з теоретичних питань навчальної дисципліни або певних аспек-
тів їх практичного застосування.

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчально-
го процесу у вищій школі,  що має на меті поглиблення,  узагаль-
нення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі на-
вчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань відносяться реферати, розрахунко-
ві, графічні роботи, курсові та дипломні проекти (роботи) тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно
під керівництвом викладачів. Як правило, індивідуальні завдання
виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли те-
матика завдання має комплексний характер, до його виконання
можуть залучатися декілька студентів,  у тому числі студенти,  які
навчаються на різних факультетах (відділеннях для ВНЗ І-ІІ рівня
акредитації) і спеціальностях.

Курсовий проект (робота) є одним із видів індивідуальних
завдань навчально-дослідницького, творчого чи проектно-
конструкторського характеру,  який має на меті не лише поглиб-
лення, узагальнення і закріплення знань студентів з нової навчаль-
ної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного
фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з
навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною
технікою, лабораторним обладнанням, використовуючи сучасні
інформаційні засоби та технології.

За час навчання у ВНЗ кожний студент виконує 2-3  курсові
проекти (роботи) з навчальних дисциплін, які є базовими для від-
повідної спеціальності,  їх конкретна кількість визначається навча-
льним планом.

Відмінність між курсовим проектом і курсовою роботою поля-
гає у тому,  що курсові проекти виконуються студентами,  як пра-
вило, при вивченні загально-технічних і фахових навчальних дис-
циплін у вищих закладах освіти, які здійснюють підготовку фахів-
ців з технічних, технологічних, будівельних, сільськогосподарсь-
ких та інших спеціальностей. Курсові роботи, як правило, мають
навчально-дослідницький характер і виконуються здебільшого з
фундаментальних навчальних дисциплін.

Тематика курсових проектів (робіт) визначається кафедрами
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(предметними цикловими комісіями) відповідно до змісту і за-
вдань навчальної дисципліни. Вона повинна відповідати завдан-
ням навчальної дисципліни, бути актуальною і тісно пов’язаною із
вирішенням практичних фахових завдань.

Студентам надається право вільного вибору теми роботи із за-
пропонованого кафедрою переліку. Вони також можуть пропону-
вати свої теми.

У вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації керівництво
курсовими проектами (роботами) здійснюється професорами, до-
центами і старшими викладачами, а також асистентами (виклада-
чами) та іншими фахівцями, які мають досвід науково-
педагогічної і практичної роботи. У вищих закладах освіти І-ІІ рі-
внів акредитації курсовими проектами (роботами) керують квалі-
фіковані і досвідчені викладачі та спеціалісти,  які мають досвід
практичної діяльності у відповідній галузі.

Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією
у складі двох-трьох викладачів кафедри (предметної або циклової
комісії) за участю керівника курсового проекту (роботи).

Дипломний проект, дипломна робота – це індивідуальне за-
вдання науково-дослідницького, творчого чи проектно-
конструкторського характеру, яке виконується студентом на заве-
ршальному етапі фахової підготовки і є однією з форм виявлення
теоретичних і практичних знань. Виконання дипломного проекту
(роботи) передбачає:

· систематизацію, закріплення розширення теоретичних і практич-
них знань зі спеціальності;

· вміння їх застосовувати при розв’язуванні конкретних наукових,
технічних, економічних, соціальних та виробничих завдань;

· розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою до-
слідження та експерименту, пов’язаних з темою проекту (роботи).

Дипломні проекти виконують, як правило, студенти-
випускники технічних, технологічних та інших споріднених спеці-
альностей, а на гуманітарних спеціальностях виконується здебіль-
шого дипломна робота.

Тематика дипломних проектів (робіт) визначається випускаю-
чими кафедрами (предметними або цикловими комісіями). Студе-
нтам надається право запропонувати свою тему дипломного прое-
кту (роботи) з обґрунтуванням доцільності її розробки. У таких
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випадках перевага надається темам, які продовжують розробку
виконаного студентом курсового проекту (роботи), або які безпо-
середньо пов’язані з місцем майбутньої професійної діяльності ви-
пускника.

Наукові керівники дипломних проектів (робіт) призначаються
з числа професорів і доцентів ВНЗ та висококваліфікованих спеці-
алістів відповідної галузі.

1.5.2.2. Самостійна робота студента
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом

навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних
занять. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студе-
нта, регламентується навчальним планом (робочим навчальним
планом) і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загаль-
ного обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкрет-
ної навчальної дисципліни.

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної робо-
ти студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту кон-
кретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної
мети у реалізації освітньо-професійної програми, а також питомої
ваги у навчальному процесі практичних, лабораторних і семінар-
ських занять. З тих навчальних дисциплін, де передбачено не лише
засвоєння певного обсягу знань, а й вироблення необхідних прак-
тичних вмінь і навичок, обсяг аудиторних занять становить, як
правило 2/3, а з інших навчальних дисциплін – близько 1/3 загаль-
ного обсягу навчального часу.

Зміст самостійної роботи над конкретною навчальною дисцип-
ліною визначається навчальною програмою дисципліни, методич-
ними матеріалами, завданнями та вказівками викладача, який та-
кож узгоджує самостійну роботу студента з іншими видами навча-
льної діяльності, розробляє засоби поточного і підсумкового конт-
ролю, консультує студентів з питань, пов’язаних із виконанням
самостійної роботи, а також аналізує результати виконання само-
стійної роботи кожного студента.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчаль-
но-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної на-
вчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними
та методичними посібниками, конспектами лекцій, практикумом,
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навчально-лабораторним обладнанням, електронно-
обчислювальною технікою тощо. Студентам також рекомендуєть-
ся для самостійного опрацювання відповідна наукова та фахова
література і періодичні видання.

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів повинне
передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакет контрольних
завдань тощо).

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального мате-
ріалу з конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у
бібліотеці ВНЗ, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, лабо-
раторіях, а також у домашніх умовах. Ця робота проводиться від-
повідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можли-
вість індивідуального доступу студента до потрібних навчально-
методичних та дидактичних засобів.

При організації самостійної роботи студентів з використанням
складного чи унікального обладнання або устаткування, складних
систем доступу до інформації (наприклад, комп’ютерних баз да-
них, систем автоматизованого проектування тощо) передбачається
можливість отримання необхідної консультації або допомоги з бо-
ку фахівця.

1.5.2.3. Практична підготовка студентів
Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою

частиною процесу підготовки  фахівців у ВНЗ освіти,
обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми (ОПП)
для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студен-
том професійних навичок та вмінь, а також способів організації
майбутньої професійної діяльності.

Практична підготовка студентів проводиться на оснащених
відповідним чином базах практики закладів освіти,  а також на су-
часних підприємствах і організаціях різних галузей господарства,
науки, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного
управління. Практична підготовка здійснюється в умовах профе-
сійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом від-
повідних кафедр (предметних або циклових комісій) ВНЗ. Загаль-
ну організацію практики студентів та контроль за її проведенням
здійснює керівник практики (викладач ВНЗ або спеціаліст з певно-
го фаху,  який працює в організації чи установі,  на якій студент
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проходить практику).
Терміни проведення практики визначаються навчальним пла-

ном, а її зміст – навчальною програмою практики.
У вищих закладах освіти використовуються такі види практики

як навчальна і виробнича. Навчальна практика може проводитися з
відривом і без відриву від навчання. Виробнича практика прово-
диться з відривом від навчання і безпосередньо пов’язана з майбу-
тньою професійною діяльністю.

Організація практичної підготовки регламентується Положен-
ням про проведення практики студентів вищих навчальних закла-
дів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України
від 8 квітня 1993 р., № 93.

1.5.3. Контрольні заходи
Контрольні заходи – це форми та методи оцінювання рівня

відповідності сформованих знань та вмінь у студентів із зазначе-
ними у відповідних галузевих стандартах чи програмах навчаль-
них дисциплін.

1.5.3.1. Методи контролю і самоконтролю у навчанні
Методи контролю – це сукупність методів, які дають можли-

вість перевірити рівень засвоєння студентами знань, сформованос-
ті вмінь і навичок. Існують такі методи контролю і самоконтролю:

· метод усного контролю;
· метод письмового контролю;
· метод тестового контролю;
· метод програмованого контролю.
Метод усного контролю. Під час його використання студенти

вчаться логічно мислити, аргументувати, висловлювати свої думки
грамотно, вони набувають досвіду відстоювати свою точку зору.
За рівнем пізнавальної активності питання є репродуктивними
(передбачають відтворення вивченого); реконструктивними (за-
стосування знань у дещо змінених ситуаціях); творчими (потребу-
ють застосування знань і вмінь у значно змінених нестандартних
умовах, перенесення засвоєних принципів (способів дій) на розв'я-
зання складніших завдань.

У навчальному процесі практикують індивідуальне фронтальне



66

та ущільнене усне опитування. Індивідуальне опитування перед-
бачає розгорнуту відповідь студента. Він повинен самостійно по-
яснити матеріал, довести наукові положення, навести власні при-
клади.

Мета фронтального опитування – це перевірка знань, умінь і
навичок одразу багатьох студентів. Його проводять переважно то-
ді, коли необхідно виявити рівень засвоєння знань, які слід запа-
м'ятати, оскільки вони є підґрунтям для засвоєння певного склад-
ного матеріалу. Таке опитування стимулює активність студентів,
сприяє повторенню та систематизації знань. На практиці фронта-
льне та індивідуальне опитування нерідко поєднують.

Ущільнене (комбіноване) опитування дає змогу перевірити
знання відразу кількох студентів. Один відповідає усно, решта – за
вказівкою викладача виконує певні завдання.  Його проводять пе-
реважно тоді, коли увесь матеріал переважно засвоєно і необхідно
перевірити набуті знання, вміння та навички студентів.

Метод письмового контролю – це письмова перевірка знань,
умінь та навичок. Мета письмової перевірки – з'ясування ступеня
оволодіння студентами вміннями і навичками з навчальної дисци-
пліни. Крім того, водночас існує можливість визначити і якість
знань – їх правильність, точність, усвідомленість та уміння засто-
совувати ці знання на практиці.

Метод тестового контролю (від англ. тези – іспит, випробу-
вання, дослід) передбачає відповідь студента на тестові завдання
за допомогою розставляння цифр, підкреслювання потрібних від-
повідей, вставляння пропущених слів, знаход-ження помилок то-
що. Це дає змогу за короткий час перевірити знання певного на-
вчального матеріалу студентами усієї групи. Тести є зручними та-
кож і для статистичної обробки результатів перевірки.

За основним призначенням їх поділяють на: тести розумової
обдарованості (інтелекту) і тести навчальної успішності.

Тестові завдання, що потребують конструювання відповідей,
поділяють на:

· завдання у вигляді питальних або стверджувальних речень,
зміст яких передбачає коротку й точну відповідь;

· завдання, у яких студенти повинні заповнити пропуски.
За дидактичним призначенням тести з конструйованими відпо-
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відями класифікують на:
· тести на доповнення;
· тести на використання аналогії;
· тести на зміну елементів відповіді.
Тестова перевірка дає змогу ефективно використати час, вису-

ває до всіх студентів однакові вимоги, усуває суб'єктивізм, сприяє
дотриманню єдності вимог. Важливо, що об'єктивність оцінки
унеможливлює випадковість у оцінці знань і стимулює студентів
до самооцінки. Однак, така перевірка може виявити лише знання
фактів, але не здібності, вона заохочує механічне запам'ятовуван-
ня, а не роботу думки, до того ж потребує багато часу для скла-
дання програм.

Метод програмованого контролю полягає у висуванні до
всіх студентів стандартних вимог, що забезпечується використан-
ням однакових за кількістю і складністю контрольних завдань, за-
питань. При цьому аналіз відповіді, виведення і фіксація оцінки
можуть здійснюватись за допомогою індивідуальних автоматизо-
ваних засобів. Наявність у навчальному закладі комп'ютерів дає
змогу механізувати процес перевірки.

Крім того, за допомогою комп'ютера як засобу навчання можна
реалізувати програмоване і проблемне навчання. Комп'ютер вико-
ристовують для навчального моделювання науково-технічних об'-
єктів і процесів. Використання комп'ютера у процесі навчання
сприяє також підвищенню інтересу й загальної мотивації навчання
завдяки формам роботи і причетності до пріоритетного напряму
науково-технічного прогресу.

1.5.3.2. Види контрольних заходів у ВНЗ
В організації навчального процесу вищих закладів освіти за-

стосовується поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практи-

чних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку
рівня підготовленості студентів з певних розділів (тем) навчальної
програми та до виконання конкретних завдань. Форми проведення
поточного контролю під час навчальних занять і система оціню-
вання рівня знань студентів визначаються відповідною кафедрою
(предметною або цикловою комісією).
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Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результа-
тів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або
на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль вклю-
чає семестровий контроль та державну атестацію студента.

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, заліку
або диференційованого заліку. Ці форми контролю можуть прово-
дитися усно чи письмово, за екзаменаційними білетами, тестами
або у формі довільної співбесіди. Залежно від специфіки навчаль-
ної дисципліни, методики викладання та інтенсивності поточного
контролю підсумкова оцінка може виставлятися без проведення
додаткових контрольних заходів.

Періодичність і терміни проведення контрольних  заходів ви-
значаються навчальними планами (робочими навчальними плана-
ми), а форми їх проведення – робочою програмою навчальної дис-
ципліни. У випадку, коли студент навчається за індивідуальним
навчальним планом, йому може визначатися окремий графік про-
ведення контрольних заходів.

Семестровий екзамен – це одна з основних форм підсумково-
го контролю рівня і якості засвоєння студентами теоретичних
знань та практичних вмінь і навичок з окремої навчальної дисцип-
ліни за семестр.

Семестровий диференційований залік –  це форма підсумко-
вого контролю, яка передбачає оцінювання рівня засвоєння студе-
нтами навчального матеріалу з певної навчальної дисципліни ви-
ключно на підставі результатів виконаних ними індивідуальних
завдань (розрахункових, графічних тощо), певних видів робіт на
практичних і лабораторних заняттях. Його проведення планується
здебільшого за відсутності поточного та підсумкового контролю
знань (модульного контролю, екзамену). Цей вид підсумкового
контролю не передбачає обов’язкову присутність студентів.

Семестровий залік –  це форма підсумкового контролю,  що
полягає у оцінюванні засвоєння студентами навчального матеріалу
на підставі виконання ними завдань і певних видів робіт на прак-
тичних, лабораторних або семінарських заняттях. Ці результати
можуть зараховуватися як підсумок поточного контролю без дода-
ткового опитування студентів.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з
конкретної навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види ро-
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біт,  що передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчаль-
ної дисципліни.

Екзамени складаються студентами у період екзаменаційних се-
сій, передбачених навчальним планом. Час і місце проведення ек-
замену планується з урахуванням його форми: усної чи письмової.
Перед кожним екзаменом обов’язково проводиться консультація.

Екзаменаційна сесія – це період підведення підсумків навча-
льної роботи студентів протягом семестру. Тривалість та терміни її
проведення визначаються навчальним планом (робочим навчаль-
ним планом).

У окремих випадках допускається складання екзаменів поза ек-
заменаційною сесією – індивідуальні терміни складання екзаменів
можуть визначатися студентам у зв’язку з поважними причинами
(хвороба, сімейні обставини, відрядження тощо), що підтверджені
документально. Поза екзаменаційною сесією можуть скласти ек-
замени і студенти, які навчалися за індивідуальним графіком або
виявили особливі знання протягом семестру.

Екзамени проводяться згідно з розкладом,  який доводиться до
відома викладачів і студентів не пізніше, ніж за місяць до початку
сесії. Порядок і методика проведення заліків та екзаменів визна-
чаються вищим навчальним закладом.

Якщо студент отримав під час екзаменаційної сесії більше двох
незадовільних оцінок, він підлягає відрахуванню з ВНЗ. Студен-
там,  які під час сесії не склали екзамени,  заліки з однієї або двох
дисциплін, дозволяється ліквідувати академ-заборгованість до по-
чатку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допус-
кається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викла-
дачеві,  другий –  комісії,  яка створюється деканом факультету (за-
відувачем відділення).

Студенти, які не з’явилися на екзамен без поважних причин,
вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

Державна атестація студента – це визначення фактичної
відповідності рівня його освітньої (кваліфікаційної) підготовки
вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

Державна атестація студента здійснюється після завершення
ним навчання у ВНЗ на певному освітньо-кваліфікаційному рівні.
З окремих базових навчальних дисциплін державна атестація може
проводитися на проміжному етапі навчання у вищому закладі
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освіти – такі випадки мають місце лише на окремих спеціальнос-
тях.

Для присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста створю-
ється державна кваліфікаційна комісія, кваліфікацію інших рівнів
присвоює державна екзаменаційна комісія.

Державна екзаменаційна комісія створюється як єдина для
денної (стаціонарної), вечірньої, заочної (дистанційної) форм на-
вчання та екстернату з кожного напряму підготовки (спеціальнос-
ті).  У окремих випадках,  зокрема при наявності великої кількості
студентів-випускників, можуть функціонувати дві і більше таких
комісій. За малої кількості випускників може бути створена
об’єднана державна екзаменаційна комісія для споріднених на-
прямків підготовки (спеціальностей).

Державна екзаменаційна (кваліфікаційна) комісія оцінює якіс-
ний рівень науково-теоретичної і практичної підготовки випуск-
ників, вирішує питання щодо присвоєння їм кваліфікації відповід-
ного освітньо-кваліфікаційного рівня та видачу відповідного дер-
жавного документа про освіту (кваліфікацію), а також розробляє
пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та поліп-
шення якості освітньо-професійної підготовки фахівців у вищому
навчальному закладі. Вона організовується щорічно і діє протягом
календарного року.

До складу комісії входять голова і члени комісії. Голова комісії
призначається міністерствами та відомствами, яким підпорядкова-
ні відповідні вищі навчальні заклади. Головами державних екза-
менаційних комісій призначаються провідні  фахівці споріднених
вищих закладів освіти або наукових установ, а також спеціалісти
відповідних галузей виробництва.

До складу державної екзаменаційної комісії входять також ре-
ктор (директор)  ВНЗ або проректор (заступник директора)  з на-
вчальної чи наукової роботи, декан факультету (завідувач відді-
лення), завідувачі кафедр, професори, доценти (викладачі) профі-
люючих кафедр, провідні спеціалісти виробництва та працівники
науково-дослідних інститутів.

Терміни роботи державної екзаменаційної (кваліфікаційної)
комісії регламентуються навчальними планами ВНЗ. Розклад ро-
боти державної екзаменаційної комісії доводиться до загального
відома не пізніше ніж за місяць до початку складання державних
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екзаменів або захисту дипломних проектів (робіт).
Форма державної  атестації студентів визначається держав-

ним стандартом освіти і відображається у навчальних планах. До-
тримання визначених державним стандартом освіти форм держав-
ної атестації є обов’язковим. До складання державних екзаменів та
до захисту дипломних проектів (робіт) допускаються студенти, які
виконали усі вимоги навчального плану.

До державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії перед
початком державних екзаменів або до захисту дипломних проектів
(робіт) деканом факультету (завідувачем відділення) подаються
такі документи:

· список студентів, допущених до складання державних екза-
менів і захисту дипломних проектів (робіт);

· зведена відомість про виконання студентами навчального
плану  і про отримані ними оцінки з теоретичних навчальних дис-
циплін, курсових робіт (проектів), практик;

· відзив керівника про дипломний проект (роботу);
· рецензія на дипломний проект (роботу) спеціаліста відповід-

ної кваліфікації.
Окрім нормативно визначених, державній екзаменаційній ко-

місії можуть бути подані також інші матеріали, які характеризують
наукову і практичну цінність виконаного дипломного проекту (ро-
боти) – друковані статті за темою проекту (роботи), макети, зразки
матеріалів та виробів, а також документи, які вказують на практи-
чне застосування результатів досліджень за темою дипломного
проекту (роботи).

Складання державних екзаменів або захист дипломних про-
ектів (робіт) проводиться на відкритому засіданні державної ек-
заменаційної комісії за участю не менше половини її складу і при
обов’язковій присутності голови комісії. Рішення державної екза-
менаційної (кваліфікаційної) комісії щодо оцінювання знань, вияв-
лених студентами при складанні державного екзамену та захисті
дипломних проектів (робіт), а також про присвоєння студентам-
випускникам кваліфікації та видачу їм державних документів про
освіту приймається на закритому засіданні відкритим голосуван-
ням більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні.
При однаковій кількості голосів голос голови державної екзамена-
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ційної (кваліфікаційної) комісії є вирішальним.
Захист дипломних проектів (робіт) може проводитись як у

ВНЗ,  так і на підприємствах,  у закладах та організаціях,  для яких
тематика проектів (робіт), що захищаються, становить науково-
теоретичний або практичний інтерес.

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка
знань студентів з навчальних дисциплін, передбачених навчальним
планом. Вони проводяться за завданнями (екзаменаційними біле-
тами), складеними згідно з навчальними планами за методикою,
визначеною вищим навчальним закладом освіти.

Студенту, який успішно склав державні екзамени та захистив
дипломний проект (роботу), рішенням державної екзаменаційної
(кваліфікаційної) комісії присвоюється відповідна кваліфікація і
видається державний документ про освіту.

Студенту, який отримав підсумкові оцінки “відмінно” не мен-
ше як з 75% усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань,
передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисцип-
лін та індивідуальних завдань – оцінки “добре”, склав державні
екзамени і захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою “від-
мінно”,  а також виявив себе у науковій (творчій)  роботі,  що під-
тверджується рекомендацією кафедри (предметно-циклової комі-
сії), видається державний документ про освіту з відзнакою.

Студент, який при складанні державного екзамену або при за-
хисті дипломного проекту (роботи) отримав незадовільну оцінку,
відраховується з ВНЗ і йому видається академічна довідка.  У ви-
падках, коли захист дипломного проекту (роботи) визнається неза-
довільним, питання про те, чи може студент подати на повторний
захист той самий дипломний проект (роботу) з доопрацюванням,
чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною
кафедрою, вирішує державна екзаменаційна комісія.

Студент, який не склав державні екзамени або не захистив ди-
пломний проект (роботу), допускається до повторного складання
державних екзаменів чи захисту дипломного проекту (роботи)
протягом трьох років після закінчення ВНЗ. Повторне складання
державних екзаменів та повторний захист дипломного проекту
(роботи) дозволяється не раніше як під час наступної державної
атестації. Перелік дисциплін, що виносяться на державні екзамени
для осіб, котрі не склали ці екзамени, визначається навчальним
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планом, який діяв у рік закінчення ними ВНЗ.
Студентам, які не склали державні екзамени або не захистили

дипломний проект (роботу) з поважних причин, що підтверджені
документально, наказом ректора (директора) ВНЗ може бути про-
довжений строк навчання до наступного терміну роботи державної
екзаменаційної комісії із складанням державних екзаменів і захис-
том дипломних проектів (робіт), але не більше, ніж на один рік.

Усі засідання державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комі-
сії протоколюються. У протоколи вносяться оцінки, одержані на
державних екзаменах та при захисті дипломних проектів (робіт),
записуються поставлені студентам питання, особливі міркування і
зауваження членів комісії, вказується здобута кваліфікація, а та-
кож, який державний документ (з відзнакою чи без відзнаки) вида-
ється студенту-випускнику, що закінчив ВНЗ. Протоколи підпи-
суються головою та членами державної екзаменаційної комісії і
зберігаються у ВНЗ.

1.5.4. Організація навчання, навчальний час студента
          та забезпечення навчального процесу
Навчальний рік у ВНЗ розпочинається першого вересня, поді-

ляється на два семестри (або три –  триместри –  у окремих закла-
дах) і триває до червня місяця з невеликими перервами на свята й
між двома семестрами. Нормативний термін навчання – це три-
валість навчального процесу, що визначається на підставі галузе-
вих стандартів вищої освіти. Граничний термін навчання може пе-
ревищувати нормативний на один рік.

Навчальний час студента визначається кількістю облікових
одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки на
певному освітньо-кваліфікаційному рівні. Обліковими одиницями
навчального часу є: академічна година, навчальний день, навчаль-
ний тиждень, навчальний  семестр, навчальний рік, навчальний
курс. Облік навчального часу може здійснюватися у кредитах (кре-
дит – одиниця обсягу та вимірювання результатів навчання, це
три академічних години навчальних занять та самостійної роботи у
навчальному тижні протягом навчального семестру).

Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчаль-
ного часу, тривалість якої становить 45 хвилин. Дві академічні го-
дини утворюють пару академічних годин.
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Навчальний день – це складова частина навчального часу сту-
дента тривалістю не більше дев’яти академічних годин, а навчаль-
ний тиждень не більше 54 академічних годин (з яких до 24…30
припадає на аудиторні заняття).

Навчальний  семестр – це складова частина навчального часу
студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем.
Тривалість семестру визначається навчальним планом.

Навчальний рік –  це навчальний час,  який складається з на-
вчальних днів, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових та кані-
кулярних днів. Його тривалість становить 12 місяців.

Навчальний курс – це завершений період навчання студента
протягом навчального року. Тривалість перебування студента на
навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумково-
го контролю (екзаменаційних сесій) та канікул. Сумарна трива-
лість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, стано-
вить не менше восьми тижнів.

Навчальні дні та їхня тривалість визначаються річним графі-
ком навчального процесу, який складається на навчальний рік.
Навчальні заняття у ВНЗ тривають дві академічні години з пере-
рвами між ними і проводяться за розкладом.

Розклад навчальних занять – це документ вищого закладу
освіти, який забезпечує виконання навчального плану у повному
обсязі щодо проведення навчальних занять.

До складу навчального персоналу ВНЗ входять чотири катего-
рії викладачів: професори, доценти, старші викладачі, викладачі
(асистенти). Визнання науково-педагогічного рівня (викладацька
кваліфікація, навчально-методичні та науково-методичні досяг-
нення, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів) кан-
дидата чи доктора наук здійснюється шляхом присвоєння вчених
звань. Вченими званнями є ”доцент” (кандидат або доктор наук) та
“професор” (доктор наук, у окремих випадках – кандидат наук,
який має особливі науково-педагогічні досягнення). Вчені звання
доцента і професора присвоює Атестаційна колегія Міністерства
освіти і науки України за поданням відповідного вищого навчаль-
ного закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації або наукової установи наці-
ональної чи галузевих академій України.

Професор очолює кафедру чи напрям наукових досліджень,
викладає певний профілюючий курс (дисципліну) та керує науко-
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вою роботою аспірантів чи здобувачів. Доцент читає лекції і керує
науковою роботою магістрантів, студентів, а у окремих випадках
може керувати науковою роботою аспірантів чи здобувачів. Стар-
ший викладач має право читати лекції і вести інші види занять;
асистент для читання лекцій має отримати дозвіл керівництва ви-
щого навчального закладу або факультету. Усі викладацькі посади
заміщуються за конкурсом;  їх мають право обіймати особи з нау-
ковими ступенями і вченими званнями та фахівці освітньо-
кваліфікаційного рівня ”магістр”. Робочий час викладача визнача-
ється обсягом його навчальних, методичних, наукових і організа-
ційних обов’язків у поточному навчальному році.

Науково-методичне забезпечення вищої освіти – забезпе-
чення навчальною і науковою літературою, методологічними, ди-
дактичними і методичними розробками відповідно до стандартів
вищої освіти, яке здійснюється педагогічними колективами і (або)
органами виконавчої влади у галузі освіти. Науково-методичне
забезпечення навчального процесу включає:

· державні стандарти освіти;
· навчальні плани;
· навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навча-

льних дисциплін;
· програми навчальної, виробничої й інших видів практик;
· підручники і навчальні посібники;
· інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практи-

чних і лабораторних занять;
· індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи

студентів з навчальних дисциплін;
· контрольні завдання до семінарських, практичних і лабора-

торних занять;
· контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рі-

вня засвоєння студентами навчального матеріалу;
· методичні матеріали для студентів з питань самостійного

опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт та ди-
пломних проектів (робіт).

Інші характеристики навчального процесу визначає викладач,
кафедра (предметна або циклова комісія), вищий навчальний за-
клад.
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Контрольні запитання
1. Що означає поняття “система освіти”?
2. Що таке “освітньо-кваліфікаційний рівень”? Які освітньо-

кваліфікаційні рівні Ви знаєте?
3. У чому полягає ступневість вищої освіти?
4. Поясніть значення понять ”базова вища освіта” та “повна вища

освіта”.
5. Дайте визначення змісту освіти.
6. Назвіть складові державного стандарту вищої світи та охарактери-

зуйте їх.
7. У яких формах здійснюється навчальний процес у ВНЗ освіти?
8. Які є основні види навчальних занять у ВНЗ?
9. Які види робіт відносяться до індивідуальних завдань?
10. У чому полягає сутність самостійної роботи студентів?
11. Для чого призначена практична підготовка студентів?
12. Які є види контрольних заходів у ВНЗ?
13. Назвіть методи контролю знань студентів та охарактеризуйте їх.
14. У чому полягає державна атестація студента, хто її здійснює?
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Розділ 2
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ У ЗВ’ЯЗКУ

З ВХОДЖЕННЯМ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

2.1. Сучасний європейський освітній простір
Гармонізація вищої освіти проходить через модернізацію наці-

ональних систем освіти і їхнє зближення у цьому процесі, через
розширення академічної мобільності, зміцнення автономії вищих
навчальних закладів, підвищення їхньої самостійності в регулю-
ванні власного розвитку і відповідальності за якість підготовки
фахівців. Якщо на початковій стадії інформаційного розвитку сус-
пільства формуються національні інформаційні освітні простори,
то на сьогодні спостерігається їхня інтеграція в єдиний світовий
інформаційний освітній простір. Більше того, глобальний інфор-
маційний освітній простір може повністю реалізувати свої можли-
вості тільки у випадку охоплення ним усього світу і відсутності
перешкод для поширення інформації.

В умовах глобалізації економіки і формування світового ринку
інтелектуальної праці зростає необхідність професійної мобільно-
сті фахівців. Молодь сьогодні стурбована придбанням кваліфіка-
ції, що відкриває доступ на ринок праці і користується міжнарод-
ним визнанням. Ще в 1956 р. була створена Європейська федера-
ція національних асоціацій інженерів (Federation European
d'Associations Nationals d'Ingenious – FEANI). FEANI має консуль-
тативний статус у ЮНЕСКО, Організації з промислового розвитку
ООН і Ради Європи. На даний час у FEANI представлені асоціації
27 європейських країн, що поєднують 80 національних інженерних
суспільств. Один із напрямків FEANI – присвоєння кваліфікації
„Європейський інженер” – „EUR-ING” і ведення відповідного Ре-
єстру. Статус EUR-ING дає істотні переваги та підвищує конкуре-
нтноздатність фахівців на національному і світовому ринках інте-
лектуальної праці, надає можливість брати участь у виконанні від-
повідальних інженерних  робіт, керувати престижними проектами.

Створення європейського освітнього простору покликано дати
жителям цього регіону можливість повною мірою скористатися
всією культурою, соціальною і економічною різноманітністю країн
Європи шляхом полегшення доступу громадян кожної держави до
освітніх ресурсів інших держав; сприяння подовженню або завер-
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шенню освіти у будь-якій європейській країні.
З метою реалізації ідеї європейського освітнього простору Рада

Європи і ЮНЕСКО прийняли цілий ряд конвенцій:
· Європейську конвенцію про еквівалентність дипломів, що

дають доступ до університетів (1953 р.);
· Європейську конвенцію про еквівалентності періодів універ-

ситетської освіти (1956 р.);
· Європейську конвенцію про академічне визнання універси-

тетських кваліфікацій (1959 р.);
· Міжнародну конвенцію про визнання навчальних курсів, ди-

пломів про вищу освіту і наукових ступенів в арабських та євро-
пейських державах басейну Середземномор’я (1976 р.);

· Конвенцію про визнання навчальних курсів, дипломів про
вищу освіту і наукових ступенів у державах регіону Європи (1979
р.);

· Європейську конвенцію про загальну еквівалентність пері-
одів університетської освіти (1990 р.);

· Конвенцію про визнання кваліфікацій вищої освіти в євро-
пейському регіоні (Лісабон, 1997 р.).

Останніми документами щодо вище зазначеного питання є Со-
рбонська (1998 р.) „Про гармонізацію архітектури європейської
вищої освіти” і Болонська (1999 р.) ”Про систему академічних кре-
дитів“ декларації міністрів освіти країн Європи.

Болонська декларація констатує,  що з метою встановлення єв-
ропейської зони вищої освіти і сприяння поширенню європейської
системи вищої освіти у світі мають бути започатковані такі кроки:

· прийняття дієвої в плані порівняння системи рівнів (ступенів) осві-
ти для сприяння працевлаштування європейських громадян, а також кон-
курентноздатності європейської системи вищої освіти на світовому рин-
ку;

· прийняття системи, що базується на двох освітніх рівнях. Перший
рівень, визнаний на європейському ринку праці, а також у системі вищої
освіти як відповідний рівень кваліфікації, повинен мати тривалість, при-
наймні, три роки. Кінцевим результатом другого рівня є ступінь магістра,
що дає доступ до наукового ступеня доктора філософії;

· створення Європейської системи залікових одиниць  за умови, що
зазначені залікові одиниці будуть прийняті університетською системою
як засоби, що сприяють мобільності студентів;
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· навчання від трьох до чотирьох років на базі системи залікових
одиниць при одержанні освіти на рівні магістра;

· навчання від семи до восьми років при одержанні докторського
ступеня;

· прийняття системи порівняльних документів про вищу освіту, ва-
жливою частиною якої є стандартизований додаток до диплому; усунен-
ня перешкод у доступі студентів до всіх послуг, які мають відношення до
освіти;

· облік часу роботи в Європі викладачів, науковців і адміністратив-
ного персоналу (науково-дослідні роботи, викладацька діяльність, на-
вчання, стажування тощо); розвиток критеріїв і методології оцінки якості
викладання; введення такого важливого поняття, як „європейський прос-
тір вищої освіти”, в тому числі щодо змісту курсу навчання, співробітни-
цтва між навчальним закладами, схем мобільності, інтегрованих програм
навчання, тренінгу та проведення наукових досліджень;

· розвиток європейського співробітництва в сфері забезпечення якості
вищої освіти по єдиним (порівняним) критеріям і методам;

· введення, в основному, децентралізованих механізмів і процедур
забезпечення якості освіти, в основі яких: самооцінка, зовнішній (міжна-
родний) аудит якості; акредитація незалежними організаціями; публіч-
ність всіх процедур і результатів оцінки якості; прозорість управлінської
системи і фінансової діяльності вузів.

Об'єктивно необхідний характер глобалізації та інтеграції сис-
теми вищої освіти підтверджуються практичною політикою євро-
пейських держав: об'єднана Європа будує загальний університет-
ський простір. На зустрічі у м.Саламанка в 2001 р. було вирішено
створити Європейську асоціацію університетів (EUA), що на сьо-
годні об'єднує більше, ніж 700 вищих навчальних закладів різних
держав Європи, що, безсумнівно, ще більше наближує європейців
до вироблення загальної освітньої політики в регіоні. Особливо
важливим є те, що в ході цього процесу формуються нові інтереси,
частина яких, які формулюються, наприклад, як „європейський
вимір”, вже проникає в навчальні плани і програми вищої освіти.

Саме тому на сьогодні все гостріше відчуваються потреби в
тому, щоби підвищувати:

· інформованість і прозорість,  які дали б змогу оцінювати на-
вчальні можливості вузів і їхню відповідність вимогам зацікавле-
них сторін;

· конвергентність і сумісність навчальних планів;
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· захист інтересів учнів, громадян і фірм визнанням, якісною
оцінкою та координуючою акредитацією, на європейських і транс-
національних рівнях;

· число грантів і стипендій, які б надавалися через адміністра-
тивні межі.

У США і Великобританії ряд великих університетів декілька
років тому приступили до створення всесвітньої університетської
мережі – глобальний віртуальний навчальний заклад був зареєст-
рований у квітні 2001 р. Його завдання – об'єднання загальних зу-
силь у наукових дослідженнях, розширення можливостей з обміну
науково-методичними матеріалами, контролю якості навчання та
інше.

Значне просування ідеї європейського освітнього простору за-
безпечила Лісабонська конференція, яка декларує наявність та ва-
гомість різноманітних освітніх систем і має на меті створення
умов, за яких більша кількість людей, скориставшись усіма пере-
вагами і здобутками національних систем освіти і науки, зможе
бути мобільними на європейському ринку праці. В ній дані визна-
чення найважливіших понять: доступу до вищої освіти, оцінки ву-
зів, програм і різних кваліфікацій, визначено основний принцип
оцінки і визнання кваліфікацій, визнання періодів навчання тощо.
Цю конвенцію підписали 43 країни (Україна в тому числі), біль-
шість з яких згодом сформулювали і принципи Болонської декла-
рації.

2.2. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації
        вищої освіти країн Європи
Починаючи з 1998 року, європейське освітнє співтовариство

активно консолідується задля реалізації освітньої концепції Бо-
лонського процесу: формування на перспективу загальноєвропей-
ської системи вищої освіти, названої Зоною європейської вищої
освіти, яка ґрунтується на спільності фундаментальних принципів
її функціонування. Численні різнорівневі зустрічі, робочі наради,
конференції країн-учасниць Болонського процесу дали змогу сфо-
рмулювати ключові позиції щодо створення єдиного Європейсько-
го освітнього і наукового простору:

1. Введення двоциклового навчання. Фактично запропоновано
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ввести два цикли навчання. Перший триває, зазвичай, від 3-х до 4-
х років і завершується здобуттям академічного ступеня бакалавра.
Навчання упродовж другого циклу може передбачати отримання
ступеня магістра (через 1-2 роки навчання) та докторського ступе-
ня (за умови загальної тривалості навчання 7-8 років).

2. Запровадження кредитної системи. Пропонується запро-
вадити в усіх національних системах освіти технологію обліку
трудомісткості навчальної роботи у кредитах. За основу рекомен-
дується прийняти ЕСТS (Європейська система перезарахування
(трансферу) кредитів (залікових одиниць трудомісткості)), зроби-
вши її системою накопичення, здатною працювати в рамках кон-
цепції “навчання впродовж усього життя”.

3. Контроль якості освіти. Передбачається створення акре-
дитаційних агентств, незалежних від національних урядів і міжна-
родних організацій. Оцінка визначатиметься не тривалістю або
змістом навчання, а тими знаннями, уміннями й навичками, що
отримали випускники. Відповідно будуть встановлені стандарти
транснаціональної освіти.

4. Розширення мобільності. Виконання попередніх пунктів
сприятиме істотному розвиткові мобільності студентів. Одночасно
ставиться питання про розширення мобільності викладацького та
іншого персоналу для взаємного збагачення європейським досві-
дом. Передбачаються зміни у національних законодавчих актах
щодо працевлаштування іноземців.

5. Забезпечення працевлаштування випускників. Одним із
важливих положень Болонського процесу є орієнтація вищих на-
вчальних закладів на кінцевий результат: знання й уміння випуск-
ників мають знаходити як теоретичне, так і практичне застосуван-
ня задля користі усієї Європи.  Усі академічні ступені та інші ква-
ліфікації повинні мати попит на європейському ринку праці, а
професійне визнання кваліфікацій необхідно спростити. Уніфіка-
ція визнання кваліфікацій сприятиме використанню єдиного Дода-
тка до диплома, який рекомендовано ЮНЕСКО.

6. Забезпечення привабливості європейської системи осві-
ти. Одним із пріоритетів у рамках Болонського процесу має бути
залучення в Європу якнайбільшої кількості студентів з інших регі-
онів світу. Вважається, що введення загально-європейської систе-
ми гарантії якості освіти, кредитної системи накопичення, легко-
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доступних кваліфікацій тощо сприятиме підвищенню інтересу до
вищої освіти громадян Європи та інших країн.

2.2.1. Сутність Болонського процесу
Формування європейського освітнього простору в 1999 р. зафі-

ксувала Болонська декларація, з якої й почалася епоха глибоких і
масштабних перетворень національних систем освіти в Європі.
Синхронізовані реформи у 29 країнах, які розраховані до 2010 р.,
одержали назву Болонського процесу.

Основними цілями Болонського процесу є:
· побудова Європейської зони вищої освіти як передумови

розвитку мобільності громадян з можливістю їхнього працевлаш-
тування;

· наближення освіти до ринку праці та підготовка людини, яка
буде жити в єдиній Європі;

· посилення міжнародної конкурентноздатності як національ-
ної, так і Європейської систем вищої освіти, підвищення їхньої
престижності у світі;

· змагання з іншими системами вищої освіти за студентів,
вплив, кошти та престиж;

· підвищення визначальної ролі університетів у розвитку наці-
ональних та Європейських культурних цінностей (університети як
носії національної та Європейської свідомості);

· досягнення більшої сумісності та порівнянності систем ви-
щої освіти.

Основною метою нової системи одержання того або іншого
академічного ступеня є сприяння у працевлаштуванні європейсь-
ких громадян. У зв'язку з цими основними завдання Болонських
угод є вихід за рамки академічного визнання в напрямку оцінки
компетентності.

Загалом, визначальними критеріями освіти в рамках Болон-
ського процесу є: якість підготовки фахівців, зміцнення довіри між
суб'єктами освіти, відповідність європейському ринку праці, мобі-
льність, сумісність кваліфікації на вузівському та післявузівському
етапах освіти.

Для студента Болонський процес робить освіту у ВНЗ більш
демократичною, більш індивідуальною, надає йому більше свобод,
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що є благоприємним для розвитку особистості. Завдяки введенню
багаторівневої освіти студенти отримують можливість отримати
вищу освіту в будь-який час їхньої професійної кар’єри.

Бакалаврат, наприклад, робить вищу освіту більш доступною,
оскільки через його введення знижується вартість вищої освіти для
студента –  скорочуються строки його навчання у ВНЗ.  По ходу
навчання студент отримує можливість, переходячи з рівня на рі-
вень, коригувати вибір спеціальностей або професії відповідно до
своїх спроможностей і уподобань. Отримавши диплом бакалавра,
випускник може піти працювати, або продовжити навчання в магі-
стратурі.

Завдяки академічній мобільності для студентів відкриваються
нові можливості для навчання і професійної підготовки.

Сьогодні у багатьох європейських країнах студент може нако-
пичувати кредити для свого майбутнього диплому протягом неви-
значеного терміну часу. Накопичення кредитів дасть змогу студе-
нту підвищувати кваліфікацію протягом всього життя, наприклад,
отримувати додаткову вищу освіту. Навіть у випадку відрахування
студента накопичені кредити не пропадуть і він через деякий час
зможе продовжити навчання з того ж рівня, з якого був відрахова-
ний. Кредити, нараховані студенту в іноземному ВНЗ, будуть за-
раховуватись автоматично, без необхідності для студента щось
перескладати та доздавати при поверненні його в базовий заклад.
Кредити дають можливість видавати студентам об'єктивний євро-
пейський додаток до диплому. З дипломом бакалавра чи магістра і
додатком європейського зразку студент може брати участь в кон-
курсах на заміщення вакансій за кордоном, зростають його перс-
пективи знайти роботу за спеціальністю.

Отже, Болонський процес – це процес структурного реформу-
вання національних систем вищої освіти країн Європи, зміни осві-
тніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих на-
вчальних закладах Європи, метою якого є створення до 2010 року
європейського наукового та освітнього простору задля підвищення
спроможності випускників ВНЗ до працевлаштування, поліпшення
мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття
конкурентоспроможності європейської вищої школи.
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2.3. Європейська кредитно-трансферна система та
        система накопичення – ЕСТS

2.3.1. Характеристика системи ЕСТS
Оскільки Європейське співтовариство поставило за мету спри-

яти міжунівесрситетський кооперації як засобу покращення якості
освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів, а програму
обміну студентами визначено як вагомий елемент такої міжунівер-
ситетської співпраці, та для збільшення можливостей зростання їх
навчальної і професійної кар’єри і працевлаштування через ви-
знання дипломів, виникла необхідність розроблення механізму
взаємного визнання академічних успіхів студентів та їхніх квалі-
фікацій. Тому в експериментальному проекті було розроблено Єв-
ропейську систему перезарахування кредитів (ЕСТS) як засіб
покращення визнання освіти для навчання за кордоном.

Історично ЕСТS була розроблена у 1989/1990 навчальному ро-
ці у формі пілотного 5-річного проекту, в якому брали участь 145
європейських вузів таких академічних напрямків: бізнес-
адміністрування, хімія, історія, інженерна механіка і медицина. У
подальшому практика ЕСТS була рекомендована до широкого ви-
користання вищими навчальними закладами Конференцією Ради
Європи (Forum Conference of the Higher Education and Research
Committee, Maльта, 1994 р.), Конвенцією Ради Європи ЮНЕСКО з
визнання кваліфікацій у вищій освіті в Європейському регіоні і
підтримана низкою міжнародних професіональних неурядових ор-
ганізацій, наприклад, Європейською Асоціацією Міжнародної
освіти (European Association of International Education), до якої
входять представники більше 50 держав.

Система європейського трансферного кредиту покликана за-
безпечити більш чітку відповідність навчальних курсів вимогам
загальної підготовки  для академічного визнання вивчених за кор-
доном курсів і одержання певної кваліфікації. Вона заснована на
принципах взаємодовіри між вузами і включає необхідність додат-
кового контролю знань студентів. Система сприяє міжвузівському
співробітництву, оскільки покращує доступ до інформації про про-
грами і навчальний процес в цілому; сприяє більш чіткому уявлен-
ню про структуру підготовки з певного напрямку, збільшує авто-
номність вузів, які несуть відповідальність за всі рішення по ви-
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знанню документів про освіту і оцінку знань студентів.
Система ЕСТS базується на трьох основних елементах: інфо-

рмації (стосовно навчальних програм та здобутків студентів), вза-
ємній угоді (між освітніми закладами-партнерами і студентом) та
використанні кредитів ЕСТS (визначається навчальне навантажен-
ня для студенів).  Ці три ключові елементи впроваджуються в дію
за допомогою трьох основних документів: інформаційного пакета,
заяви (навчального контракту) і переліку оцінок дисциплін. Най-
важливішу роль у впровадженні системи ЕСТS  в дію відіграють
студенти, викладачі та навчальні заклади, котрі мають на меті зро-
бити навчання за кордоном невід'ємною частиною свого досвіду.

Сама система ЕСТS не регулює змісту,  структури чи еквівале-
нтності навчальних програм.  Це –  питання,  котрі вирішують самі
навчальні заклади у процесі створення відповідного фундаменту
для укладання двосторонніх або багатосторонніх угод про спів-
працю. Цілковите наукове визнання – невід’ємна умова мобільно-
сті студента, яке означає, що період навчання за кордоном повніс-
тю відповідає періоду навчання в університеті у своїй країні
(включаючи іспити та інші види оцінювання), хоча зміст обумов-
леної програми навчання може відрізнятися.

Сьогодні ЕСТS рухається від своєї обмеженої вузької експери-
ментальної стадії до ширшого використання як елементу європей-
ського масштабу у вищій освіті.  ЕСТS,  окрім цього,  дає можли-
вість для подальшого навчання за кордоном.

2.3.2. Кредити ЕСТS
Для порівняння навчальних систем і результатів навчання різ-

них вищих навчальних закладів освіти країн-учасниць Болонсько-
го процесу введено поняття кредиту. Досягненням системи ECTS є
те, що вона не вимагає докорінних змін у сформованому у вузі
традиційному навчальному процесі – система кредитів просто
вписується в нього.

Кредити ЕСТS – це відносне, а не абсолютне мірило навчаль-
ного навантаження студента, що лише визначає, яку частину зага-
льного річного навчального навантаження займає один блок курсу
у закладі чи на факультеті, який призначає кредити. Тобто, креди-
ти ECTS відображають відносне навантаження студента, необхідне
для успішного завершення певного навчального курсу, до загаль-
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ного обсягу роботи протягом усього навчального року. Вони відо-
бражають кількість роботи, необхідної для завершення повного
року академічного навчання у закладі, включаючи усі види занять:
лекції, практичні роботи, семінари, консультації, самостійну робо-
ту, а також проходження всіх видів контролю та оцінки знань (ек-
замени чи інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням).

Кредити виділяються також на дипломний проект, кваліфіка-
ційну роботу і виробничу практику, де ці розділи є офіційною час-
тиною навчальної програми.

Кредити ЕСТS є числовим еквівалентом оцінки, призначеної
для розділів курсу, аби охарактеризувати навчальне навантаження
студента, що вимагається для завершення вивчення курсу. Вони
призначаються усім наявним розділам курсу – обов’язковим та фа-
культативним (вибірковим). ЕСТS, таким чином, базується на пов-
ному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними
годинами. Важливим моментом запровадження акумулюючої креди-
тної системи є можливість враховувати всі досягнення студента, а
не тільки навчальне навантаження, наприклад, участь у наукових
дослідженнях, конференціях, предметних олімпіадах тощо. Проте,
кредитна система навчання передбачає, що значна кількість мате-
ріалу дається на самостійне вивчення у процесі індивідуальної ро-
боти.

Кредити нараховуються тільки у тому випадку, коли всі тести і
екзамени з навчального курсу успішно здані. Іншими словами,
студенти не одержують кредитів ЕСТS просто за відвідування за-
нять – вони повинні задовольнити всі вимоги щодо оцінювання,
аби підтвердити, що заявлені навчальні завдання для даного розді-
лу курсу виконано.

Кредити легше порівняти, якщо вони пов'язані з компетентніс-
тю і результатами навчання. Кредити, що підраховані з урахуван-
ням результатів навчання, дають краще уявлення про складений
предмет і тому чіткіше виражають їхню ”цінність“ і ”придатність“.

Тобто, кредитна система, з одного боку, дає змогу максималь-
но демократизувати, диференціювати та індивідуа-лізувати навча-
льний процес,  а з іншого – зобов’язує якісно засвоїти зміст вищої
освіти і тим самим забезпечити об'єктивне визнання результатів
навчання в різних навчальних закладах і різних країнах.
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2.3.3. Оцінювання в системі ЕСТS
ЕСТS гарантує визнання навчання за кордоном, впроваджуючи

систему оцінювання і порівняння студентських досягнень та їх пе-
редачу з одного закладу до іншого.

Результати екзаменів і заліків, зазвичай, відображаються в оці-
нках. Однак в Європі співіснує багато різних систем оцінювання.
До того ж питання перезарахування оцінок було однією з найсут-
тєвіших проблем студентів – учасників ЕСТS:

· з одного боку, тлумачення оцінок в одній країні значно відрі-
зняється від іншої, одного предмета від іншого, в одному закладі
від іншого;

· з іншого боку, помилка при перезарахуванні оцінки може
мати серйозні наслідки для студентів.

Відтак Європейська комісія скликала групу експертів для ви-
значення спірних питань. Інформація, коментарі та статистичні
дані, представлені 80 закладами з 84 закладів-учасників ЕСТS на
той час, були прийняті до уваги для того, аби відпрацювати запро-
поновану шкалу оцінювання ЕСТS, яка була розроблена задля то-
го, щоб допомогти закладам перенести оцінки, виставлені місце-
вим закладом.

Така шкала, яка отримала назву  ”Концепції полегшеної шкали
оцінювання“, з’явилася в результаті різносторонніх обговорень –
вона представляє додаткову інформацію про роботу студентів, а не
замінює загальні оцінки. Крім того, вищі навчальні заклади при-
ймають власні рішення щодо використання цієї шкали оцінювання
у своїй власній системі.

Концепція полегшеної шкали оцінювання означає, що:
· шкала має бути достатньо добре охарактеризованою і будь-

який навчальний заклад зможе використати її;
· шкала пропонує додаткову інформацію до оцінки закладу,

але не замінює її;
· шкала оцінювання ЕСТS має бути  зрозумілою іншим закла-

дам, які виставляють відповідну оцінку згідно з власною системою
оцінювання студентам, котрі вступають, або випускникам;

· оцінка за системою ЕСТS окреслює, поруч з оцінкою, виста-
вленою закладом у перелік оцінок дисциплін студента, його досяг-
нення до і після періоду навчання.

Під час дискусій щодо шкали оцінювання ЕСТS особлива увага
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зверталася на детальне цифрове визначення, яке базувалось на кла-
сифікації студентів за знаннями, та найбільш якісне  визначення,
яке ґрунтувалося на загальному розумінні ключових слів – ”добре“
та ”відмінно“. Кількість оцінок у шкалі оцінювання ЕСТS – комп-
ромісна. Визначення п’яти прохідних рівнів оцінок було обране
для максимізації значення оцінок ”А“ та ”Е“ (табл. 2.1).

Таблиця 2.1. Шкала оцінювання ЕСТS

Оцінка
ЕСТS

Відсоток студентів,
які успішно досягають

відповідної оцінки
Визначення

А 10
ВІДМІННО – відмінне виконання
лише з незначною кількістю поми-
лок

В 25 ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього
рівня з кількома помилками

С 30
ДОБРЕ – в загальному правильна
робота з певною кількістю грубих
помилок

D 25 ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але
зі значною кількістю недоліків

Е 10 ДОСТАТНЬО – виконання задово-
льняє мінімальні критерії

FХ – НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попра-
цювати перед тим, як отримати залік

F – НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна сер-
йозна подальша робота

Хоча більше уваги приділяється оцінці ”відмінно“, визначення
нижчих оцінок відіграє важливу роль для дуже великої кількості
студентів та потребує впровадження шкали ЕСТS на всіх рівнях
досягнень. Однією з основних засад шкали оцінювання системи
ЕСТS є її чітка визначеність щодо того, аби заклади прийняли свої
рішення з приводу застосування цієї шкали.

Спосіб відповідності балів закладу до шкали оцінювання си-
стеми ЕСТS такий:
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· заклад розглядає розподіл балів, присвоєних студентам, для
того, щоб отримати 10-25-30-25-10 балів за моделлю, межі між
оцінками відповідали б 10%, 35%, 65% та 90% від загальної кіль-
кості встигаючих студентів;

· важливим є розподіл балів для встановлення оцінок. Розпо-
діл балів курсу може змінюватися з року в рік, можуть також бути
відмінності між кількісним та якісним ступенем занять. Чим помі-
тніше наближення закладу до єдиного критерію між своїми балами
та шкалою оцінювання системи ЕСТS,  тим легше відбувається
процес оцінювання.

Коли місцевий та закордонний заклади вирішать, як їхні бали
відповідають оцінкам системи ЕСТS, відбувається пере-
зарахування оцінок, наприклад:

а) студент з Італії складає екзамен у закладі Франції, отримав-
ши 13 балів із 20-ти можливих.  У цьому закладі 13 балів означає,
що робота виконана на ”добре“ і відповідає оцінці ”С“ у системі
ЕСТS. Перелік оцінок дисциплін представляє наявність 13-ти балів
та оцінку ”С“ в ЕСТS. На основі цієї інформації місцевий заклад в
Італії присвоює 27 балів із 30-ти можливих.

б) студент з Німеччини не досяг успіху при складанні екзамену
з однієї з дисциплін в Іспанії, і перелік оцінок представляє наяв-
ність 5-ти балів з 10-ти можливих та оцінку ”Е“  у системі ЕСТS.
Німецький заклад визнає залік із оцінкою 4,0  за шкалою від 1,0
(дуже добре) до 5,0 (незадовільно).

в) студентка з Португалії у Нідерландах отримує 9 балів із 10-
ти можливих,  завдяки чому стає однією з кращих студентів,  які
становлять 10 % групи. Вона отримує оцінку ”відмінно“ і перелік
оцінок дисциплін демонструє дану кількість отриманих балів та
оцінку ”А“ у системі ЕСТS. Місцевий заклад у Португалії викори-
стовує цю інформацію для присвоєння 19-ти балів із 20-ти можли-
вих.

Тобто, заклади вищої освіти мають право використовувати
шкалу оцінювання системи ЕСТS найбільш доцільним, на їхню
думку, чином, оскільки її створено для відображення різних сис-
тем оцінювання, які існують у країнах-членах ЄС.

Сьогодні можна говорити про стійкий розвиток ЕСТS як осно-
вного інструмента інтеграційного процесу в системі вищої школи
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країн Європейського Союзу та інших держав: вже більше 1200 єв-
ропейських вузів за 6000 навчальних програм використовують си-
стему ЕСТS. Наприклад, Австрія, Франція, Німеччина, Італія, Уго-
рщина, Словаччина та інші країни об'єднали введення двох циклів
навчання з одночасним обов'язковим введенням ЕСТS. Інші краї-
ни,  особливо ті,  що знаходяться у Північній Європі,  мають свої
системи кредитів, достатньо сумісні з системою ЕСТS. Однак, Да-
нія та Норвегія вирішили повністю замінити свої національні сис-
теми кредитів системою ЕСТS. Навіть у країнах,  де кредитна сис-
тема не є обов'язковою,  багато вищих закладів освіти використо-
вують ЕСТS для перезарахування кредитів (наприклад, Болгарія,
Чеська республіка,  Польща,  Словенія).  Міністри освіти майже
двох третин із 46 країн заявили, що їхні вищі заклади освіти вико-
ристовують систему ЕСТS для перезарахування кредитів. Прибли-
зно 15% від цієї кількості країн використовують іншу систему
кредитів, а в решті країн такої системи немає зовсім.

Система ЕСТS широко використовується вищими закладами
освіти Греції та Швеції (80 %), Фінляндії та Польщі (82 %), Австрії
(84  %),  Румунії (87  %),  Норвегії (90  %),  Ірландії та Данії (93  %).
Системами кредитів, відмінними від ЕСТS, послу-говуються вищі
заклади освіти Великобританії (45 %) та Туреччини (58 %).

Отже, на сьогодні у деяких країнах достатньо ефективно співі-
снують різні системи оцінювання.

2.4. Європейський вибір України – невід'ємна складова
        її подальшого розвитку
Вибір нашої держави – європейська інтеграція. Його суть поля-

гає у виборі шляху розвитку в напрямку європейської цивілізацій-
ної моделі, що дає можливість досягти прогресу в усіх сферах жит-
тєдіяльності суспільства і держави. Європейський вибір України –
це одночасно і рух до стандартів демократії, поінформованого сус-
пільства, соціально орієнтованого ринкового господарства, що ба-
зується на засадах верховенства права, і забезпечення прав та сво-
бод людини і громадянина.

Минулі роки, з моменту отримання Україною незалежності за
своїми соціально-економічними та політичними наслідками ви-
явилися періодом утвердження її як повноцінної держави, що за-
йняла гідне місце на політичній та економічній карті світу. Однак,
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процес розбудови ще не завершено, і найближче завдання полягає
в тому, щоб остаточно облаштувати по суті нове суспільство – йо-
го економічну, соціальну, політичну та гуманітарну сфери. Украї-
на має достатній потенціал для здійснення прориву до нових тех-
нологій у промисловому виробництві, до нових відносин у сфері
економіки,  до нових поглядів на якість і рівень життя,  до нових
підходів у сфері освіти та науки, до соціокультурної інтеграції на-
шого суспільства в Європейське співтовариство.

Україна прагне бути європейською державою, тому модерніза-
ція вищої освіти відбувається в рамках Болонського процесу, до
якого вона приєдналася у 2005  році.  Для цього в Україні багато
зроблено і робиться: введена багаторівнева структура вищої осві-
ти, вводиться система стандартів вищої освіти на основі компетен-
тної моделі професійної вищої освіти. Разом із тим, багато чого ще
потрібно зробити, зокрема:

· визнання всіма учасниками освітнього процесу того факту,
що досягнення основних цілей Болонського процесу не самоціль
системи вищої освіти України, а, насамперед, засіб підвищення
можливостей працевлаштування випускників ВНЗ, розширення
мобільності громадян і збільшення конкурентноздатності європей-
ської вищої школи;

· завершення нормативного і методичного забезпечення сис-
теми освіти за дворівневою структурою „бакалавр-магістр”;

· гармонізація вимог системи стандартів вищої освіти з вимо-
гами освітніх стандартів провідних університетів і стандартів про-
фесійних союзів європейських країн;

· зближення систем контролю якості вищої освіти і професій-
ної підготовки з прийнятими в Європі критеріями, механізмами і
методами оцінювання якості вищої освіти і акредитації навчальних
закладів;

· організація навчального процесу за модульним принципом з
використанням системи кредитних залікових одиниць;

· введення прийнятних для Європи дипломів і додатків до них;
· створення умов для розширення мобільності студентів, ви-

кладачів, дослідників і керівників;
· формування і зміцнення інтелектуального, культурного, со-

ціального і науково-технічного потенціалу України як складової
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частини Європи.
Конкретні заходи з метою приєднання до Болонського процесу

визначені у Наказі Міністерства освіти і науки (МОН),  № 49  від
23.01.2004 р. МОН з 2004-2005 навчального року започаткувало
проведення педагогічного експерименту по впровадженню креди-
тно-модульної організації навчального процесу.

Указом Президента України за № 1013 від 04.07.2005 р.
”Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування
та розвитку освіти в Україні“ визначено низку заходів, спря-
мованих на реалізацію в Україні положень Болонської декла-
рації, зокрема, з розроблення та затвердження нових галузе-
вих стандартів вищої освіти.

”Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-
2010 роки“, яка схвалена розпорядженням Кабінету Мініст-
рів України, № 396-р від 12.07.2006 р., одним із завдань ви-
значає забезпечення доступу до високоякісної вищої освіти
та мобільності випускників ВНЗ на ринку праці шляхом інте-
грації вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації,
наукових установ та підприємств, упровадження гнучких
освітніх програм та інформаційних технологій навчання від-
повідно до вимог Болонської декларації.

Порівняльний аналіз сучасних зарубіжних освітніх сис-
тем і технологій та наукових розробок вітчизняних педагогів
дав змогу зробити висновок про те, що основними шляхами
розвитку системи освіти є :

· постійне оновлення змісту вищої освіти з метою більш
повного забезпечення потреб суспільства;

· орієнтація на забезпечення конкурентоспроможності випус-
кників на ринку праці;

· формування у студента професійних та соціально-
особистісних якостей, які б дали йому змогу повністю реалі-
зувати свій інтелектуальний потенціал;

· поглиблення автономії та забезпечення академічної не-
залежності закладів освіти, посилення їх зв’язків із робото-
давцями як основними замовниками фахівців;
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· розширення академічної мобільності студентів, що
дасть змогу найповнішого збагачення європейським досві-
дом.

Протягом останніх років в Україні виник і сформувався напрям
пошуку шляхів розвитку нової системи, що методично і технологі-
чно зорієнтована на кращі європейські зразки. Сучасний стан пе-
ребудови системи вищої школи передбачає розвиток активності,
самостійності, ініціативності майбутніх фахівців, які могли б при-
ймати творчі рішення, пов’язані з професійною діяльністю, по-
стійно оновлювати здобуті у ВНЗ наукові знання, швидко адапту-
ватися до змін ринкового середовища. Виконанню цих завдань
сприяє впровадження у роботу вищого навчального закладу кре-
дитно-модульної системи навчання, основні акценти в якій пере-
носяться на формування у студентів навичок самостійної роботи

2.5. Кредитно-модульна система організації навчального
       процесу, її особливості та основні положення

2.5.1. Поняття про навчальний модуль та кредитно-
модульну систему організації навчального процесу

Модульне навчання зародилося наприкінці 60-х років минуло-
го століття в англомовних країнах. Принцип його полягав у тому,
що студент може більш самостійно працювати із запропонованою
йому індивідуальною навчальною програмою, яка включає цільо-
вий план дій, банк інформації і методичне керівництво щодо дося-
гнення поставлених дидактичних цілей.

Основними ознаками, визначальними елементами кредитно-
модульної технології навчання є поняття кредиту і модуля. Якщо в
кредитах визначають оптимальний час повного навчального нава-
нтаження студента для засвоєння змісту навчальної дисципліни чи
курсу, то модуль, як одиниця вимірювання змісту, дає змогу змо-
делювати іншу, більш продуктивну технологію навчання, яка дає
можливість засвоювати зміст навчальної дисципліни не урочними
порціями, не семестровими відрізками, а логічно завершеними ча-
стинами (модулями).

Модуль – міра. Модульне навчання – це пакет науково-
адаптованих програм для індивідуального вивчення, що забезпе-



94

чує навчальні досягнення студентів з різним рівнем попередньої
підготовки.

Основні принципи модульності:
· наявність самостійної групи знань, якими оволодівають сту-

денти за допомогою дидактично доцільних засобів;
· формування самостійно спланованої, цілісної одиниці навча-

льної діяльності,  яка сприяла б досягненню студентом чітко ви-
значених цілей.

Введення модульної технології навчання істотно змінює на-
вчальний процес, який розглядається як цілісний алгоритм органі-
зації ефективного засвоєння знань та умінь. Модуль, як цілісна су-
купність взаємозв'язаних знань, має певну протяжність в часі (ау-
диторне навчання і самостійна робота). Оптимальна кількість часу
модуля дає змогу реалізувати психологічні вимоги до засвоєння
знань. Зміст модульно-розвиваючого навчання визначається ціліс-
ною системою змістових модулів, що зафіксована у модульній
програмі того або іншого навчального курсу.

Принципи формування модульних програм:
· цільове призначення інформаційного матеріалу;
· поєднання комплексних інтегруючих і окремих дидактичних цілей;
· повнота навчального матеріалу в модулі;
· відносна самостійність елементів модуля;
· реалізація зворотного зв’язку;
· оптимальна передача інформаційного і методичного матеріалу.
Модульна технологія забезпечує дотримання психолого- педа-

гогічних вимог до організації засвоєння визначеної сукупності
знань, оперативне управління навчальним процесом, а також спо-
нукає студентів до систематичної навчальної праці і робить її по-
сильною. Крім того, модульна технологія передбачає не лише ор-
ганізацію повного засвоєння визначених знань, а й дієвий конт-
роль за станом їхнього засвоєння кожним студентом.

Запровадження кредитно-модульної системи в навчальному
процесі є важливим фактором для стимулювання ефективної робо-
ти викладача і студента, збільшення часу їх безпосереднього інди-
відуального спілкування в процесі навчання. Модульна організація
змісту навчальної дисципліни вимагає від студента глибокої аналі-
тико-логічної роботи над змістовим наповненням дисципліни і за-
безпечує зростання у студентів мотивації до систематичного і не-
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формального навчання. Студент вчиться сам, а викладач здійснює
мотивоване управління навчанням, що значно піднімає одночасно
свободу і відповідальність як з однієї,  так і з іншої сторони.  Ви-
кладач відчуває відповідальність за правильно скоординований
напрямок і методику засвоєння матеріалу, а студент усвідомлює,
що кінцевий результат залежатиме лише від нього самого.

Суттєвою особливістю модульного навчання у вищій школі є
свобода дій, якою користується студент при самостійному вивчен-
ні матеріалу і його активна позиція. За умов модульності студент
дістав право вибору шляхів індивідуального навчання – кредитно-
модульна система організації навчального процесу передбачає, що
значна кількість матеріалу дається на самостійне вивчення. Сту-
дент, який навчається індивідуально, має ряд переваг:

· набуття функцій самостійного здобуття знань;
· пошук раціональних форм запам'ятовування навчального матеріа-

лу;
· розвиток вольових зусиль, навичок самоконтролю;
· оволодіння методикою побудови структурної схеми навчального

предмета, лаконічного конспектування.
Тобто, при такій організації навчання визначальною є діяль-

ність студента,  а не викладача.  Це в свою чергу спонукає до зрос-
тання відповідальності студентів в процесі засвоєння ними необ-
хідного матеріалу. Саме модульна технологія навчання забезпечує
стимулюючу, розвиваючу і особистісно-творчу функції одержання
знань, їх самостійність і мобільність, що є основою підготовки
компетентного фахівця.

Оволодіння студентами змістових модулів проявляється через
специфічну для модульного навчання організацію методів і при-
йомів навчально-виховних заходів, основним змістом яких є акти-
вна самостійно-творча пізнавальна діяльність студента, що й пе-
редбачається в завданнях та ідеях Болонської декларації. Кредит-
но-модульна система організації навчального процесу дає студен-
там усвідомлену перспективу, яка вимагає забезпечення умов для
глибокого розуміння ними кінцевої мети освіти та професійної
підготовки,  а також шляхи їх успішного досягнення,  що в свою
чергу створює значні можливості для формування високо ерудова-
ного і кваліфікованого спеціаліста.

Як показала практика, саме кредитно-модульна система дає
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повну інформацію про якісний рівень навчального процесу, що
має важливе значення, як для викладачів, так і для студентів. Кре-
дитно-модульна система є важливою складовою процесу навчання,
сприяє засвоєнню програмного матеріалу, стимулює самостійну
роботу, підвищує відповідальність студентів і викладача за якість і
рівень знань. Студенту запровадження кредитно-модульної систе-
ми дає можливість об'єктивно оцінювати свої знання, порівнювати
себе з іншими, сприяє систематичності в роботі над програмним
матеріалом, формує його як особистість і як кваліфікованого фахі-
вця. Для викладачів це є індикатором їхньої педагогічної майстер-
ності, творчого підходу до викладання дисципліни. Завдяки цьому
поліпшується методика проведення занять та їх результативність,
тобто це – двостороння зворотна діяльність між, викладачем і сту-
дентом.

Крім того, впровадження кредитно-модульної системи органі-
зації навчального процесу у ВНЗ проходить із врахуванням особ-
ливостей національної освіти, інтеграційних процесів в європейсь-
кий освітянський простір, на підставі реформування педагогічних
методів із постійним вдосконаленням матеріально-технічної бази.

2.5.2. Організація навчання за кредитно-модульною
           системою
Нормативною базою роботи за кредитно-модульною системою

організації навчального процесу (КМСОНП) є відповідні накази
МОН України, Положення про організацію навчального процесу в
кредитно-модульній системі підготовки фахівців, накази і розпо-
рядження ректора ВНЗ.  Основою впровадження КМСОНП є дер-
жавні стандарти освіти, галузеві стандарти освіти та стандарти
освіти ВНЗ.

Метою впровадження КМСОНП є реалізація положень Бо-
лонської декларації, інтенсифікація навчального процесу, підви-
щення мотивації щодо підвищення якості вищої освіти учасників
навчально-виховного процесу, підвищення якості підготовки фахі-
вців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випус-
кників ВНЗ України на ринку праці.

Основними завданнями КМСОНП є:
· адаптація принципів ECTS до системи вищої освіти України для за-

безпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості підго-
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товки фахівців, із врахуванням швидкозмінних вимог національного та
міжнародного ринків праці;

· забезпечення можливості навчання студента за індивідуальною ва-
ріативною частиною освітньо-професійної програми, що сформована на
основі вимог замовників та побажань студента і сприяє його саморозвит-
ку і, відповідно, підготовці до життя у демократичному суспільстві;

· стимулювання учасників навчального процесу з метою досягнення
високої якості вищої освіти;

· унормування порядку надання можливості студентові отримати
професійні кваліфікації відповідно до ринку праці.

КМСОНП –   це модель організації навчального процесу,  яка
ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залі-
кових освітніх одиниць (залікових кредитів). Структурно-
діяльнісними елементами системи є:

· кредит – одиниця обсягу та вимірювання результатів навчання, до-
сягнутих на певний момент виконання програми навчання, – система змі-
стових модулів, які з урахуванням засвоєння студентами окремих навча-
льних елементів (відповідно психофізичних норм засвоєння при викорис-
танні форм, методів і способів навчання), можуть бути засвоєні за 24-54
години навчального часу (сума годин аудиторної і самостійної роботи
студента за тиждень);

· заліковий кредит – одиниця виміру навчального навантаження,
необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових моду-
лів;

· модуль – задокументована завершена частина освітньо-
професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атес-
тації), що реалізується відповідними формами навчального процесу;

· змістовий модуль – система навчальних елементів, що поєднана
за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові;

· навчальний елемент – автономний навчальний матеріал, призна-
чений для засвоєння елементарної одиниці знання або уміння, який вико-
ристовується для самонавчання або навчання під керівництвом виклада-
ча. Навчальний елемент починається з декларації про той об'єм знань і
умінь, яким повинна оволодіти особа, що навчається; містить відповідний
теоретичний матеріал, різні тести і вправи і, як правило, закінчується тес-
том ”Перевірка досягнень“, результати якого свідчать про рівень засво-
єння змісту певного матеріалу. Навчальні елементи групуються в змістові
модулі, що є основними структурними одиницями навчальної дисциплі-
ни;

· навчальний об'єкт – обсяг навчальної інформації, яка має само-



98

стійну логічну структуру і зміст та дає можливість оперувати цією інфо-
рмацією в процесі розумової діяльності;

· нормативні змістові модулі – змістові модулі, необхідні для ви-
конання вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характери-
стики. Сукупність нормативних змістових модулів визначає нормативну
(обов’язкову) складову індивідуального навчального плану студента;

· трансфер кредитів – ”перенесення кредитів“ у розумінні визнан-
ня в закладах країни А, чи в закладах іншої країни Б, де були задокумен-
товані ці кредити. КМСОНП забезпечує порівняння результатів навчання
студентів у різних навчальних закладах; стимулює академічну мобіль-
ність студентів (перехід студентів з одного вищого навчального закладу
до іншого, навчання за кордоном, зміну напряму навчання).

Індивідуальний навчальний план студента формується з нор-
мативних і вибіркових змістових модулів. Нормативні змістові
модулі складають сукупність обов’язкових навчальних дисциплін;
вибіркові змістові модулі включають дисципліни вільного вибору
університету і студента. Послідовність засвоєння змістових моду-
лів визначається навчальним планом відповідно до стурктурно-
логічної схеми підготовки фахівців. Індивідуальний навчальний
план формується студентом особисто під керівництвом куратора.
План може коригуватися щорічно з урахуванням виконання плану
за попередні роки та потреб і здібностей студента. Контроль за ви-
конанням студентом індивідуального навчального плану здійснює
куратор.

Нормативний термін навчання визначається галузевим станда-
ртом освіти і становить на денній формі навчання чотири роки для
освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” і 1-2 роки для освіт-
ньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст” і „магістр”. Граничний те-
рмін навчання може перевищувати нормативний на один рік.

Призначення кредитів нормативним і вибірковим змістовим
модулям проводиться з урахуванням часу, який в середньому ви-
трачає студент на засвоєння модуля за всіма формами навчальної
діяльності. Кредити призначаються у цілих числах (або з позна-
ченням половинок таким чином, щоби при денній формі навчання
сума кредитів за нормативними і вибірковими змістовими моду-
лями за навчальний рік дорівнювала 60-ти).

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за
будь-якою формою навчання кількість кредитів становить 240 (при
чотирирічному нормативному терміні навчання на денній формі
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навчання), для рівнів „спеціаліст” і „магістр” – 60 (при однорічно-
му нормативному терміні навчання на денному відділенні) чи 90
(при півторарічному нормативному терміні навчання на денній
формі).

Враховуючи вимоги ECTS та досвід впровадження кредитно-
модульної системи в ряді Європейських країн, при складанні на-
вчальних планів слід дотримуватися співвідношення навчальних
дисциплін гуманітарної і соціально-економічної, загальноосвіт-
ньої, фундаментальної та професійної підготовки, наведеного у
табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Орієнтовний розподіл залікових кредитів за циклами
навчальних дисциплін

Цикл навчальних дисци-
плін

Нормати-
вна части-

на

Вибіркова
частина

Разом
кредитів

ECTS

Частка у
підготовці
бакалавра,

%
гуманітарні та соціаль-
но-економічні 10 – 10 4

загальноосвітні 12 2 (17 %) 14 6

фундаментальні 58 14 (20 %) 72 30

професійної підготовки 100 44 (30 %) 144 60

Усього 180 60 (25 %) 240 100

Обсяг навчального навантаження студента (трудомісткість на-
вчання) встановлюється в академічних кредитах. Кількість креди-
тів ЕСТS на навчальну дисципліну визначається діленням загаль-
ного обсягу годин з навчальної дисципліни на ціну кредиту (з
округленням до 0,5 кредиту). Ціна кредиту складає 36 академічних
годин (як правило, 18 годин становлять аудиторні заняття, 9 – ін-
дивідуальна робота викладача зі студентами, 9 годин – самостійна
робота студентів). Можливі також такі співвідношення аудиторних
та індивідуальних і самостійних занять – 60%:40%; 40%:60%. На
навчальні, технологічні, виробничі практики, кваліфікаційний ек-
замен, підготовку і захист курсових проектів (робіт), дипломних
робіт кредити відводяться окремо, для яких встановлюється спів-
відношення годин аудиторної, індивідуальної та самостійної робіт,
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залежно від змісту та специфіки видів діяльності студента при їх
виконанні. У навчальних, робочих навчальних планах напрямів
підготовки (спеціальностей) та залікових книжках студентів кіль-
кість кредитів зазначається у спеціальній графі ”Кредити ECTS“.

Згідно вимог ECTS перелік, порядок та обсяг вивчення навча-
льних дисциплін в умовах КМСОНП визначає базовий навчальний
план, який створюється на основі вимог Державного стандарту
підготовки фахівців зі спеціальності (ОКХ та ОПП), а індивідуаль-
ний порядок навчання студента регламентує індивідуальний (ро-
бочий) навчальний план.

Базовий навчальний план містить перелік навчальних дисцип-
лін, які студент повинен опанувати для досягнення певного освіт-
нього рівня (бакалавр,  магістр)  та отримання відповідної кваліфі-
кації, відомості про їхній обсяг (у кредитах та годинах), вид інди-
відуального завдання, характер підсумкового контролю знань, по-
слідовність вивчення і рекомендований розподіл по семестрах.

2.5.3. Структура навчальної дисципліни та
           залікового кредиту
Навчальна дисципліна складається із декількох залікових кре-

дитів, кількість яких визначається змістом та формами організації
навчального процесу.

Заліковий кредит – це завершена задокументована частина
змісту навчальної дисципліни, вивчення якої для студентів, як
правило, завершується підсумковим оцінюванням (тестування, за-
лік або семестровий екзамен). Заліковий кредит складається із мо-
дулів (частина програми навчальної дисципліни поєднана із фор-
мами навчання – лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та
індивідуальні заняття, навчальні практики та консультації, вико-
нання самостійних завдань студентів та інші форми і види навча-
льної та науково-дослідницької діяльності студентів), кожний з
яких у свою чергу складається із змістових модулів (одна або декі-
лька тем).

Кількість балів за весь курс по кожній навчальній дисципліні –
100. Схему розподілу балів, що присвоюються студентам по окре-
мих дисциплінах, наведено на рис. 2.1.
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Рис. 2.1. Схема розподілу балів по дисципліні,
       що присвоюються студентам

Слід зауважити,  що кількість балів за окремі види робіт мо-
жуть бути різні по кожній конкретній дисципліні – вони залежать
від навчального обсягу дисципліни.

Зарахування змістових модулів (призначення залікових креди-
тів) студенту проводиться за умови виконання ним всіх вимог, ви-
значених у програмі навчальної дисципліни (змістового модуля) і
описаних в інформаційному пакеті, після підсумкової атестації з
даного змістового модуля.

Інформаційний пакет – це документ, який містить загальну
інформацію про університет, назву напрямів, спеціальностей, спе-
ціалізацій спеціальностей, анотації (змістові модулі) із зазначен-
ням обов’язкових та вибіркових курсів, методики і технології ви-
кладання, залікові кредити, форми та умови проведення контроль-
них заходів, опис системи оцінювання якості освіти тощо.

В академічних журналах, заліково-екзаменаційних відомостях,
залікових книжках, академічній довідці в графі ”Години“ (у тих
документах,  де вона є)  через дріб зазначається кількість кредитів
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ECTS (наприклад,  54/1,5 кредиту ECTS), а в графі ”Оцінка“ через
дріб – оцінка за шкалою ECTS (табл.  2.3). З дисциплін,  що мають
формою контролю залік, виставляється диференційована оцінка за
шкалою ECTS – наприклад, ”добре“/ ”ВС“, або ”зарахова-
но“/оцінка за шкалою ECTS.

Таблиця 2.3. Шкала оцінювання студентів
 за кредитно-модульною системою

Залікові оцінкиЗа
шка-
лою

ECTS

За національною шка-
лою Екзамен Залік

За шка-
лою

в балах

A відмінно відмінно 90-100
BC добре добре 75-89
DE задовільно задовільно

Зарахо-
вано 60-74

FX
незадовільно з мож-
ливістю повторного
складання

35-59

F
незадовільно з
обов’язковим повтор-
ним курсом

не задові-
льно

Не зара-
ховано

1-34

Примітка: FX – означає “незадовільно” – необхідно виконати певну  додат-
кову роботу для успішного складання; F – означає “незадовільно” – необхідна
значна подальша робота

Кожний змістовний модуль супроводжується перевіркою знань
студентів, що виражається в тестуванні і оцінці результатів у ба-
лах. На період адаптації кредитно-модульної системи можуть ви-
користовуватися і діючі контрольні питання, індивідуальні за-
вдання та інші контрольні матеріали,  що затверджені і використо-
вувалися в навчальному процесі, але необхідно встановити шкалу
відповідності оцінки результатів за 100-бальною і п’ятибальною
шкалою.

Наприклад,  змістовий модуль включає 5  лекцій,  4  години ла-
бораторних занять та 13 годин самостійної роботи. За роботу на
лекціях студент може отримати 0,5 бала; за лабораторні заняття
3,0 бали та за самостійну роботу –1,0 бал. Тобто, за роботу на лек-
ціях студент отримує 2,5 балу, за роботу на лабораторних заняттях
– 12,0 та за самостійну роботу – 13,0 балів. Всього максимальна
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кількість за даний змістовний модуль – 27,5 балів, що складає 100
%. Фактично, студент був відсутній на одній лекції, тому отримав
за лекційний курс – 2,0 бали, представив звіт за лабораторну робо-
ту із запізненням, тому за цей вид роботи отримав 12,5 балів; не-
своєчасно виконав самостійну роботу, за що отримав лише 10,0
балів.  Всього – 24,5 балу,  що складає 89 % від максимально мож-
ливих 27,5 балів. Згідно шкали оцінювання студентів за кредитно-
модульною системою це відповідає оцінці ”добре“ за національ-
ною шкалою і ”ВС“ за шкалою ЕСТS.

Оцінка модуля проводиться, як сума результатів змістовних
модулів. У випадку отримання менше 59% максимально можливих
балів, студент повинен повторно здати тест. У випадку відсутності
студента без поважних причин на вивченні даного змістовного мо-
дуля, його допуск до подальшого навчання вирішується декана-
том.

Атестація студентів проводиться згідно термінів, визначених
деканатом і розраховується за фактично виконаний обсяг курсу.
Наприклад, на період атестації пройдено один змістовний модуль і
одна лекція наступного змістовного модуля. До балів пройденого
змістовного модуля додаються бали за лекцію, розраховується від-
соток від максимально можливих балів на даний період,  і вистав-
ляється конкретна кількість балів за національною шкалою та
шкалою ЕСТS.

Семестровий підсумок рівня знань студентів оцінюється, як
сума балів за всі модулі з дисципліни у даному семестрі. Студенти,
що набрали 60 балів і більше, звільняються від іспитів. Іспити
здають студенти, рівень знань яких складає 35…59 балів. Студен-
ти, які за результатами поточного семестрового контролю набрали
менше 35 балів, до іспитів допускаються за рішенням деканату.

При переведенні у інший навчальний заклад студент додатково
додає до заяви копію договору про навчання в попередньому на-
вчальному закладі, академічну довідку за весь період навчання, з
обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості го-
дин залікових кредитів, передбачених на їх вивчення, та форм кон-
тролю.

При позитивному розгляді ректором заяви, деканат проводить
перезарахування результатів навчання з дисциплін шляхом порів-
няння кількості залікових кредитів і обсягу змістових модулів та
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визначає академічну різницю нормативних змістових модулів, яка
не повинна перевищувати, як правило, 10-ти навчальних дисцип-
лін.

Відрахування студента за академічну неуспішність здійснюєть-
ся у випадках невиконання студентом індивідуального навчального
плану, незарахованих результатів семестрових контролів з трьох
дисциплін, або у зв’язку з неможливістю сформування студентом
індивідуального плану на наступний рік внаслідок незарахування
йому запланованих змістових модулів, а також за порушення умов
договору про навчання.

Отже, кредитно-модульна технологія навчання – це цілісний
алгоритм повного засвоєння знань та умінь майбутніми фахівцями
за структурно-інтегрованими освітньо-професійними програмами
в кредитних вимірах, із свідомим самостійним вибором студента-
ми навчальних дисциплін з метою прикладання максимальних ін-
телектуальних зусиль для їх вчасного засвоєння за модульним
принципом, з дотриманням психолого-педагогічних та вимог до
навчального процесу в межах модуля, навчальної дисципліни,
міждисциплінарного курсу і ступеня підготовки загалом.

Контрольні запитання
1. Що означає поняття ”Болонський процес“?
2. Наведіть переваги організації навчання за ”Болонським процесом“

.
3. Що таке ”Європейська кредитно-трансферна система“?
4. Розкрийте поняття ”кредити ЕСТS“.
5. Що означає термін ”трансфер кредитів“?
6. У чому полягає сутність КМСОНП?
7. Основні терміни і поняття КМСОНП.
8. Принципи оцінювання знань студентів за вітчизняними і європей-

ськими критеріями.
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Розділ 3

ОСНОВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

3.1. Організація науково-дослідної роботи в Україні
3.1.1. Організаційна структура науки
Розвиток науки і техніки є визначальним чинником прогресу

суспільства, підвищення добробуту його членів, їхнього духовного
та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріо-
ритетної державної підтримки розвитку науки як джерела еконо-
мічного зростання і невід'ємної складової національної культури
та освіти.

Загальні цілі і завдання науки на конкретний період розвитку
кожна держава визначає, виходячи зі свого соціально-
економічного і політичного стану.

Державна політика України з наукової та науково-технічної ді-
яльності спрямована на:

· примноження національного багатства на основі викорис-
тання наукових і науково-технічних досягнень;

· створення умов для досягнення високого рівня життя людей,
їхнього фізичного і інтелектуального розвитку за допомогою ви-
користання сучасних досягнень науки і техніки;

· зміцнення національної безпеки на основі використання на-
укових та науково-технічних досягнень;

· забезпечення вільного розвитку наукової та науково-
технічної творчості.

Для досягнення основних цілей держава забезпечує:
· соціально-економічні, організаційні, правові умови для фор-

мування та ефективного використання наукового та науково-
технічного потенціалу, включаючи державну підтримку суб'єктів
наукової і науково-технічної діяльності;

· створення сучасної інфраструктури науки і системи інфор-
маційного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності,
інтеграції освіти, науки і виробництва;

· підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку науко-
вих кадрів;

· підвищення престижу наукової і науково-технічної діяльно-
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сті, підтримку та заохочення наукової молоді;
· фінансування та матеріальне забезпечення фунда-

ментальних досліджень;
· підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки,

державних наукових і науково-технічних програм та концентрацію
ресурсів для їх реалізації;

· створення ринку наукової і науково-технічної продукції та
впровадження досягнень науки і техніки в усі сфери суспільного
життя;

· правову охорону інтелектуальної власності та створення
умов для її ефективного використання;

· організацію статистики в науковій діяльності;
· проведення наукової і науково-технічної експертизи вироб-

ництва, нових технологій, техніки, результатів досліджень, науко-
во-технічних програм і проектів тощо;

· стимулювання наукової та науково-технічної творчості, ви-
нахідництва та інноваційної діяльності;

· пропагування наукових та науково-технічних досягнень, ви-
находів, нових сучасних технологій, внеску України у розвиток
світової науки і техніки;

· встановлення взаємовигідних зв'язків з іншими державами
для інтеграції вітчизняної та світової науки.

При здійсненні державного управління та регулювання науко-
вою діяльністю держава керується такими принципами:

· органічна єдність науково-технічного, економічного, соціа-
льного та духовного розвитку суспільства;

· поєднання централізації та децентралізації управління у нау-
ковій діяльності;

· додержання вимог екологічної безпеки;
· визнання свободи творчої, наукової і науково-технічної дія-

льності;
· збалансованість розвитку фундаментальних і прикладних

досліджень;
· використання досягнень світової науки, можливостей між-

народного наукового співробітництва;
· свобода поширення наукової та науково-технічної інформа-

ції;
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· відкритість для міжнародного науково-технічного співробіт-
ництва, забезпечення інтеграції української науки у світову в по-
єднанні з захистом інтересів національної безпеки.

Організаційна структура є складною, розгалуженою системою.
Державне регулювання і управління розвитком науки здійснюють
Верховна Рада, Кабінет Міністрів і Президент України. Вищим
органом організації науки є Національна академія наук України
(НАН України). Сукупність всіх органів влади та наукових уста-
нов формують організаційну структуру науки.

Президент України як глава держави і гарант її державного су-
веренітету сприяє розвиткові науки і техніки з метою забезпечення
технологічної незалежності країни, матеріального достатку суспі-
льства і духовного розквіту нації.

Президент України відповідно до Конституції та законів Укра-
їни:

· визначає систему органів виконавчої влади, які здійснюють держа-
вне управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності в Україні;

· забезпечує здійснення контролю за формуванням та функціону-
ванням системи державного управління у сфері наукової і науково-
технічної діяльності;

· для здійснення своїх повноважень у науковій і науково-технічній
сфері створює консультативно-дорадчу раду з питань науки і науково-
технічної політики, яка сприяє формуванню державної політики щодо
розвитку науки, визначення пріоритетних науково-технічних напрямів,
вироблення стратегії науково-технологічного та інноваційного розвитку,
розглядає пропозиції щодо ефективного використання коштів Державно-
го бюджету України, які спрямовуються на розвиток науки, технологій та
інновацій щодо удосконалення структури управління наукою, системи
підготовки і атестації кадрів.

Структура організацій, які формують науку України.
Верховна Рада України:
· визначає основні засади і напрями державної політики у сфері на-

укової і науково-технічної діяльності;
· затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та зага-

льнодержавні (національні) програми науково-технічного розвитку Укра-
їни;

· здійснює інші повноваження, які, відповідно до Конституції Укра-
їни, віднесені до її відання.

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів
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виконавчої влади:
· здійснює науково-технічну політику держави;
· подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних на-

прямів розвитку науки і техніки та її матеріально-технічного забезпечен-
ня;

· забезпечує реалізацію загальнодержавних науково-технічних про-
грам;

· затверджує державні (міжвідомчі) науково-технічні програми від-
повідно до визначених Верховною Радою України пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки.

Одним із основних важелів здійснення державної політики в
сфері наукової і науково-технічної діяльності є бюджетне фінансу-
вання, розмір якого не може бути менше 1,7% валового внутріш-
нього продукту України.

Національна академія наук очолює, організовує і здійснює фу-
ндаментальні та прикладні дослідження з найважливіших проблем
природничих, технічних і гуманітарних наук, а також координує
здійснення фундаментальних досліджень у наукових установах та
організаціях незалежно від форм власності. При НАН України
створюється Міжвідомча рада з координації фундаментальних до-
сліджень в Україні. Положення про Раду та її склад затверджують-
ся Кабінетом Міністрів України.

Керівництво НАН України здійснює її Президент, який виби-
рається загальними зборами вчених.  НАН складається із ряду від-
ділів відповідних галузей наук. Крім галузевих, є й територіальні
відділи (Донецький, Західний, Південний) і територіальні філії.

Галузеві відділи НАН об'єднують науково-дослідні інститути.
Крім НАН, в Україні функціонують державні галузеві академії на-
ук – Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук
України, Академія педагогічних наук України, Академія правових
наук України,  Академія мистецтв України,  які є державними нау-
ковими організаціями, заснованими на державній власності.

Кошти на забезпечення діяльності зазначених академій щоріч-
но визначаються у Державному бюджеті України окремими ряд-
ками. Крім того, фінансування академій може здійснюватися за
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Галузеві академії координують, організовують і проводять до-
слідження у відповідних галузях науки і техніки.



109

Держава передає академіям у безстрокове безоплатне користу-
вання без права зміни форми власності основні фонди, а також
обігові кошти. Використання майна, переданого академіям, здійс-
нюється ними відповідно до законодавства та статутів академій.
Земельні ділянки надаються академіям у постійне користування
відповідно до земельного законодавства України.

Академії здійснюють свою діяльність згідно з законодавством
України та своїх статутів, які приймаються загальними зборами
академій та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Загальні збори Національної академії наук України та галузе-
вих академій наук мають виключне право вибирати вчених Украї-
ни дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами,
а іноземних учених – іноземними членами відповідних академій.

До складу академій можуть входити наукові установи, підпри-
ємства,  організації,  об'єкти соціальної сфери,  що забезпечують їх
діяльність.

Державне управління у сфері наукової і науково-технічної дія-
льності академій здійснюється згідно з законодавством України у
межах, що не порушують їхньої самоврядності у вирішенні питань
статутної діяльності і свободи наукової творчості. Самоврядність
академій полягає у самостійному визначенні тематики досліджень,
своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарсь-
ких, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв'язків.

Академії виконують замовлення органів державної влади щодо
розроблення засад державної наукової і науково-технічної політи-
ки, проведення наукової експертизи проектів державних рішень і
програм.

Академії щорічно звітують перед Кабінетом Міністрів України
про результати наукової і науково-технічної діяльності та викори-
стання коштів, виділених їм із Державного бюджету України.

При Президентові України створена Рада з питань науки та на-
уково-технічної політики як консультативно-дорадчий орган, з ме-
тою сприяння формуванню державної політики щодо розвитку на-
уки, визначенню пріоритетних напрямів, розробці стратегії техно-
логічного розвитку, вдосконаленню структури управління наукою
та системи підготовки і атестації кадрів.

Основними завданнями Ради є:
· вироблення пропозицій щодо державної політики у сфері наукової
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та науково-технічної діяльності, інтелектуальної власності та трансферу
технологій;

· оцінка стану науки та техніки в Україні;
· експертиза проектів законів України, актів Президента України,

Кабінету Міністрів України з питань наукової та науково-технічної дія-
льності, інтелектуальної власності та трансферу технологій;

· аналіз проектів національних та державних науково-технічних
програм, пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і тех-
ніки, основних засад та напрямів кадрової політики, підготовки, атестації
наукових кадрів, міжнародного співробітництва з цих питань, поліпшен-
ня соціального захисту науковців та піднесення суспільного престижу їх
праці;

· сприяння координації діяльності академій наук, вищих навчальних
закладів, галузевих науково-дослідних інститутів, підприємств, установ
та організацій у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

· розроблення пропозицій щодо створення цивілізованого ринку
об’єктів інтелектуальної власності в Україні;

· підготовка пропозицій щодо фінансування наукової та науково-
технічної діяльності, аналіз ефективності використання коштів, що виді-
ляються для цього.

Раду очолює  Президент України.
Для підтримки фундаментальних наукових досліджень у галузі

природничих, технічних і гуманітарних наук, що провадяться нау-
ковими установами, вищими навчальними закладами, вченими,
створюється Державний фонд фундаментальних досліджень (далі
– Фонд).

Основними завданнями Фонду є:
· фінансова підтримка на конкурсних засадах фундаментальних на-

укових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гума-
нітарних наук, що виконуються науковими колективами або окремими
вченими;

· сприяння науковим контактам та розповсюдження інформації в га-
лузі фундаментальних наукових досліджень в Україні та за кордоном;

· підтримка міжнародного наукового співробітництва в галузі фун-
даментальних наукових досліджень.

Діяльність Фонду регулюється Положенням, яке затверджуєть-
ся Кабінетом Міністрів України.

Головним завданням галузевих міністерств, інших централь-
них органів виконавчої влади з проблем науково-технологічного та
інноваційного розвитку є розроблення та реалізація єдиної науко-
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во-технологічної політики відповідної галузі, здійснення функцій
державного замовника в частині використання коштів державного
бюджету, що надаються на підтримку науково-технічного розвит-
ку галузей, та функцій розпорядника галузевих фондів, проведення
експертизи наукових результатів, організація і проведення моніто-
рингу інноваційної діяльності підприємств та установ своєї галузі
незалежно від їх підпорядкованості.

Вчені для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів
науки, захисту фахових інтересів, взаємної координації науково-
дослідної роботи, обміну досвідом, об'єднуються в наукові гро-
мадські організації, які підлягають реєстрації та діють відповідно
до законодавства про об'єднання громадян.

Громадські наукові організації можуть створювати тимчасові
наукові колективи, утворювати для виконання статутних завдань
науково-дослідні, проектно-конструкторські, експертні, консалти-
нгові, пошукові організації, співпрацювати з іноземними та міжна-
родними організаціями, бути колективними членами міжнародних
науково-фахових об'єднань, спілок, товариств відповідно до зако-
нодавства України.

Органи державної влади можуть залучати громадські наукові
організації за їхньою згодою до участі у підготовці та реалізації
рішень щодо наукової і науково-технічної діяльності, наукової і
науково-технічної експертизи, науково-технічних програм, проек-
тів і розробок та у взаємодії з ними інформувати населення про
безпеку, екологічну чистоту, економічну та соціальну значущість,
екологічні та соціально-економічні наслідки реалізації відповідних
програм, проектів і розробок.

Основними виробниками і носіями знання в суспільстві висту-
пає наука в цілому, тобто її організаційна структура та окремі вче-
ні, дослідники. В Україні діє розгалужена мережа наукових органі-
зацій. Проте, спостерігається деяке зменшення конструкторських і
проектно-пошукових організацій, але водночас зростає кількість
ВНЗ, у яких проводяться наукові дослідження.

Суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені,
наукові працівники, науково-педагогічні працівники, а також нау-
кові установи, наукові організації, вищі навчальні заклади ІІІ-IV
рівнів акредитації, громадські організації.

Вчений є основним суб’єктом наукової і науково-технічної ді-
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яльності. Він має право: обирати форми, напрями і засоби наукової
і науково-технічної діяльності відповідно до своїх інтересів, твор-
чих можливостей та загальнолюдських цінностей; об'єднуватися з
іншими вченими в постійні або тимчасові наукові колективи для
проведення спільної наукової і науково-технічної діяльності; брати
участь у конкурсах на виконання наукових досліджень, які фінан-
суються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших
джерел; здобувати визнання авторства на наукові і науково-
технічні результати своєї діяльності; публікувати результати своїх
досліджень або оприлюднювати їх іншим способом; брати участь
у конкурсах на заміщення вакантних посад наукових і науково-
педагогічних працівників; отримувати, передавати та поширювати
наукову інформацію; здобувати державне і громадське визнання
через присудження наукових ступенів, вчених звань, премій, поче-
сних звань за внесок у розвиток науки, технологій, впровадження
наукових, науково-технічних результатів у виробництво та за під-
готовку наукових кадрів.

Науковий працівник може виконувати науково-дослідну, нау-
ково-педагогічну, дослідно-конструкторську, дослідно-технологіч-
ну, проектно-конструкторську, проектно-технологічну, пошукову,
проектно-пошукову роботу та (або) організовувати виконання за-
значених робіт у наукових установах та організаціях, вищих на-
вчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації, лабораторіях підпри-
ємств.

Наукова установа діє на підставі статуту (положення), що за-
тверджується в установленому порядку.

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової
установи є колегіальним дорадчим органом управління науковою і
науково-технічною діяльністю наукової установи. Вона: визначає
перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності;
здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результа-
тів науково-дослідних робіт; розглядає та затверджує поточні пла-
ни наукових досліджень; затверджує теми дисертацій здобувачів
та аспірантів, їхніх наукових керівників (консультантів); затвер-
джує результати атестації наукових працівників; обирає за конкур-
сом на вакантні посади наукових працівників; у межах своєї ком-
петенції розглядає питання про присвоєння вчених звань; вирішує
інші питання діяльності наукової установи, визначені її статутом
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(положенням).
Для надання державної підтримки науковим установам усіх

форм власності, діяльність яких має важливе значення для науки,
економіки та виробництва, створюється Державний реєстр науко-
вих установ, яким надається підтримка держави. Положення про
Державний реєстр наукових установ затверджується Кабінетом
Міністрів України.

Наукові установи включаються Міністерством освіти і науки
України до Державного реєстру наукових установ за умови прохо-
дження державної атестації.

Наукові установи, включені до Державного реєстру наукових
установ:

· користуються податковими пільгами відповідно до законодавства
України;

· не можуть змінювати наукову і науково-технічну діяльність на ін-
ші види діяльності;

· зобов'язані не менш,  як 50  відсотків доходу від своєї діяльності
спрямовувати на проведення ініціативних науково-дослідних робіт та
розвиток дослідницької матеріально-технічної бази.

Статус національного наукового центру може бути надано на-
уковій установі, вищому навчальному закладу IV рівня акредитації
(об’єднанню наукових установ чи вищих навчальних закладів IV
рівня акредитації), що проводять комплексні наукові дослідження
загальнодержавного значення та мають світове визнання своєї дія-
льності.

3.1.2. Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні
Світовий досвід свідчить, що темпи розвитку тієї чи іншої

держави багато в чому залежать від правильності вибору пріорите-
тного фінансування і підтримки розвитку науки.

У структурі науки в XXI столітті різко зростає роль теоретич-
них і фундаментальних наук, які створюють нові знання, збагачу-
ють суспільство новими підходами, даними, технологіями, опера-
тивними знаннями для застосування їх у виробництві.

У багатьох країнах світу фундаментальна наука, як правило,
фінансується з державного бюджету, а прикладні науки – приват-
ними та комерційними структурами. На думку багатьох вчених, у
найближчу перспективу доцільно в Україні сформувати структур-
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не співвідношення фундаментальних наук (Ф), прикладних (П) та
дослідження розробок (Р), яке властиве державам з високим техні-
чним рівнем, високою наукоємністю промислового потенціалу за
схемою:

Ф=15-16%,
П=22-25%.
Р=59-63%.
Фундаментальні науки мають розвиватися випереджальними

темпами, створюючи теоретичну базу для прикладних наук. Для
сучасної науки є характерним такий цикл: фундаментальні – при-
кладні розробки – впровадження. Враховуючи світові тенденції у
розвитку науки, в Україні найбільш пріоритетними напрямами
державної підтримки мають стати:

у сфері наукового розвитку:
· фундаментальна наука, насамперед, розробки вітчизняних

наукових колективів, що мають світове визнання;
· прикладні дослідження і технології,  в яких Україна має зна-

чний науковий, технологічний та виробничий потенціал і які здат-
ні забезпечити вихід вітчизняної продукції на світовий ринок;

· вища освіта, підготовка наукових і науково-педагогічних ка-
дрів з пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку;

· розвиток наукових засад розбудови соціально орієнтованої
ринкової економіки;

· наукове забезпечення вирішення проблем здоров'я людини
та екологічної безпеки;

· система інформаційного та матеріально-технічного забезпе-
чення наукової діяльності;

у сфері технологічного розвитку:
· дослідження і створення умов для високопродуктивної праці

та сучасного побуту людини;
· розроблення засобів збереження і захисту здоров'я людини,

забезпечення населення медичною технікою, лікарськими препа-
ратами, засобами профілактики і лікування;

· розроблення ресурсо- та енергозберігаючих технологій;
· розроблення сучасних технологій і техніки для електроенер-

гетики, переробних галузей виробництва, в першу чергу агропро-
мислового комплексу, легкої та харчової промисловості;
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у сфері виробництва:
· формування наукоємних виробничих процесів, сприяння

створенню та функціонуванню інноваційних структур (техно-
парків, інкубаторів тощо);

· створення конкурентоспроможних переробних виробництв;
· технологічне і технічне оновлення базових галузей економі-

ки держави;
· впровадження високорентабельних інноваційно-інвестиційних

проектів, реалізація яких може забезпечити якнайшвидшу віддачу,
започаткувати прогресивні зміни в структурі виробництва і тенде-
нціях його розвитку.

Невід’ємною частиною державної інноваційної політики має
стати створення умов для розширення сфери та масштабів попиту,
пропозицій і розповсюдження науково-технічних знань в країні,
комерційного впровадження науково-технічних розробок у вироб-
ництво.

Для цього має бути забезпечено:
· підвищення рівня та розширення сфери науково-дослідних,

дослідно-конструкторських розробок, у тому числі шляхом систе-
матичного підвищення частки витрат на науку в державному бю-
джеті;

· розвиток фундаментальних досліджень, які мають особливе
значення для переходу економіки на інноваційний шлях розвитку:

· оптимізація структури установ та господарюючих суб’єктів,
що діють у науково-технічній сфері;

· формування в суспільстві методів сприяння інноваціям шля-
хом впровадження нових освітніх програм і розвитку системи без-
перервної освіти (підвищення кваліфікації кадрів) в науці, вироб-
ництві, сфері послуг;

· створення засад для розвитку науково-технічної діяльності
підприємств і посередницьких організацій, які сприяють активіза-
ції інноваційної діяльності, допомагають встановленню зв'язків
між науково-дослідною сферою і виробництвом (особливо тих, які
займаються комерціалізацією результатів наукових досліджень);

· створення інноваційних структур (інкубаторів, центрів то-
що), інформаційних інфраструктурних підприємств, які сприяють
впровадженню нових технологій у виробництво;
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· удосконалення організаційно-економічного механізму між-
народного трансферу технологій з метою створення політичних,
правових та економічних умов для зростання притоку іноземного
капіталу, а також експорту вітчизняних технологій;

· сприяння розвитку винахідництва та забезпеченню надійно-
го патентного захисту результатів прикладних науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт у державі та за кордоном.

Стимулювання інноваційної діяльності має забезпечуватися
шляхом:

· застосування пільг для всього циклу інноваційного процесу
від фундаментальних досліджень до впровадження у виробництво
за умов використання інновацій для збільшення обсягу та підви-
щення якості виробленої продукції;

· диференціації розмірів податкових пільг залежно від актив-
ності в інноваційному процесі конкретних підприємств, організа-
цій і окремих осіб за умов щорічного збільшення ними витрат на
науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи не менш, як на
25 %;

· звільнення від оподаткування тієї частини прибутку, що
спрямовується підприємствами, організаціями, приватними особа-
ми до інноваційних фондів, Державного фонду фундаментальних
досліджень, галузевих інноваційних фондів, галузевих фондів тех-
нологічного розвитку та реконструкції виробництва або місцевих
фондів розвитку науки і технологій, а також на виконання науко-
во-дослідних, дослідно-конструкторських робіт за міжнародними,
загальнодержавними програмами та проектами;

· звільнення від податків, включаючи валютні кошти, науко-
вих установ, діяльність яких здійснюється за рахунок державного
бюджету;

· введення податкових пільг на прибуток і додану вартість для
наукових організацій, які входять до національної системи науко-
во-технічної інформації.

Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової та нау-
ково-технічної діяльності за рахунок видатків із Державного бю-
джету України. Видатки на наукову і науково-технічну діяльність
є захищеними статтями.

Бюджетне фінансування наукових досліджень здійснюється
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шляхом базового та програмно-цільового фінансування.
Базове фінансування надається для забезпечення:
· фундаментальних наукових досліджень;
· найважливіших для держави напрямів досліджень, у тому

числі в інтересах національної безпеки та оборони;
· розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної дія-

льності;
· збереження наукових об'єктів, що становлять національне

надбання;
· підготовки наукових кадрів.
Перелік наукових установ та вищих навчальних закладів, яким

надається базове фінансування для здійснення наукової і науково-
технічної діяльності, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Програмно-цільове фінансування здійснюється, як правило, на
конкурсній основі для:

· науково-технічних програм і окремих розробок, спрямова-
них на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

· забезпечення проведення найважливіших прикладних нау-
ково-технічних розробок, які виконуються за державним замов-
ленням;

· проектів, що виконуються в межах міжнародного науково-
технічного співробітництва.

Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльно-
сті здійснюється відповідно до законодавства України. За рахунок
державних коштів фінансуються переважно фундаментальні та
довгострокові прикладні дослідження, що мають загальнонаціона-
льне значення, міждержавні, загальнодержавні науково-технічні
програми і проекти.

Державні наукові та науково-технічні програми є основним за-
собом реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
шляхом концентрації науково-технічного потенціалу країни для
розв'язання найважливіших природничих, технічних і гуманітар-
них проблем.

Державні наукові та науково-технічні програми поділяються на:
· загальнодержавні (національні);
· державні (міжвідомчі);
· галузеві (багатогалузеві);
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· регіональні (територіальні).
Статус державних наукових та науково-технічних програм ма-

ють також відповідні частини загальнодержавних програм еконо-
мічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони
довкілля.

Основним засобом реалізації загальнодержавних науково-
технічних програм є державні (міжвідомчі), галузеві та регіональні
програми.

Державні наукові та науково-технічні програми формуються
Міністерством освіти і науки України на основі цільових проектів
і розробок, відібраних на конкурсних засадах.

Обсяги фінансування загальнодержавних (національних) нау-
ково-технічних програм щорічно визначаються Верховною Радою
України при прийнятті Закону України про Державний бюджет
України.

Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки ре-
алізується Державною інноваційною компанією України і фонда-
ми технологічного розвитку та реконструкції виробництва.

Для підтримки фундаментальних наукових досліджень у галузі
природничих, технічних і гуманітарних наук, що провадяться нау-
ковими установами, вищими навчальними закладами, вченими,
створюється Державний фонд фунда-ментальних досліджень (далі
– Фонд). У Державному бюджеті України кошти для Фонду визна-
чаються окремим рядком.

Кошти Фонду формуються за рахунок:
· бюджетних коштів;
· добровільних внесків юридичних і фізичних осіб (у тому чи-

слі іноземних).
Кошти Фонду розподіляються на конкурсній основі. Нині в

Україні, крім державних фондів, діє низка міжнародних організа-
цій, що здійснюють відбір пропозицій та фінансування вітчизня-
них і спільних наукових проектів. Серед інших в Україні діють та-
кож європейські програми науково-технічного співробітництва.
Усі ці форми –  це перш за все адресне і конкурсне фінансування
ініціативних наукових проектів.

Таким чином, за останні роки у пострадянських країнах, і в
Україні зокрема, сформувалась нова для цих країн триступенева



119

система підтримки науки, а саме:
· базове фінансування – переважно бюджетне фінансування, забезпе-

чує виконання планових наукових досліджень, підтримку для придбання
наукової апаратури, обладнання, будівель тощо;

· державні програми різних рангів – зорієнтовані на виконання до-
сліджень за пріоритетними напрямками;

· підтримка проектів, запропонованих самими науковцями в ініціа-
тивному порядку, що стосується виконання оригінальних фундаменталь-
них досліджень як пошукових, так і найбільш розвинутих.

Серед пріоритетних напрямів фінансування науки України ви-
діляють такі:

· дослідження мантії Землі, континентального шельфу, океанографі-
чні дослідження, фундаментальні дослідження;

· астрономія, астрофізика;
· біологія;
· хімія;
· медицина;
· керована термоядерна реакція;
· дослідження зміни клімату планети;
· космічні програми;
· захист навколишнього середовища;
· розвиток екологічно чистих технологій;
· молекулярна фізика;
· дослідження мозку;
· вивчення геному людини;
· охорона здоров'я, профілактика захворювань;
· культура та Євроспільнота;
· електротехніка;
· наукомістке машинобудування;
· автомобілебудування;
· торгівля;
· біотехнології;
· науки про життя;
· інформаційні і комунікаційні технології;
· дослідження, що гарантують конкурентоспроможність та економі-

чне зростання;
· енергетика, енергозбереження;
· розробка та виробництво інтегральних схем;
· нові матеріали;
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· мобільність наукових кадрів;
· сфера державною управління;
· підготовка вчених;
· відновлення лабораторного й експериментально-виробничого устатку-

вання, поповнення фонду наукових бібліотек;
· підтримка малих та середніх підприємств;
· нанотехнології (створення п'яти або менше спеціалізованих

центрів розробки і впровадження технологій).
Масштаби і структура фінансових ресурсів, що вкладаються в

розвиток національної науки, мають поступово наблизити рівень
оплати праці науковців до норм розвинутих країн, підтримати ви-
сокий рівень забезпеченості науки матеріально-технічними ресур-
сами, допоміжним і обслуговуючим персоналом.

Отже, з метою забезпечення пріоритету розвитку науки доці-
льно на державному рівні побудувати організаційну структуру на-
уки на основі поєднання галузевого підходу, зорієнтованого на за-
безпечення загального прогресу наукових знань, і проблемно оріє-
нтованого, що найбільше відповідає ринковим відносинам. Галу-
зевий підхід має домінувати у сфері розвитку фундаментальних
досліджень і базуватися на використанні достатньо сталих органі-
заційних структур, а проблемно орієнтований – у галузі приклад-
них досліджень і розробок, для виконання яких можуть бути вико-
ристані як постійні, так і тимчасові організаційні структури. Для
ефективнішого поєднання ринку із системою науково-технічної
діяльності доцільно:

· здійснити чітке структурне розмежування наукового потенціалу на
комерційну і неприбуткову частини: неприбуткова охоплює науку, пов'я-
зану з безприбутковим приростом наукових знань, комерційна – прикла-
дні дослідження і розроблення нових технологій і продуктів;

· створити мережу головних галузевих інститутів,  які разом із про-
веденням наукових досліджень і дослідно-конструк-торських робіт ма-
ють виконувати функції координаторів розробок, моніторингу інновацій-
ної діяльності у відповідній галузі, експертів технічного та технологічного
рівня виробництва, розповсюджувачів науково-технічної інформації;

· визначити мережу державних науково-дослідних організацій, що
складається з вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і
наукових підрозділів у складі державних підприємств і організацій та
науково-дослідних інститутів, які виконують функції головних організа-
торів або координаторів національних, галузевих, регіональних соціаль-
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но-економічних, наукових, науково-технічних програм, із наданням їм
статусу національного, галузевого чи регіонального центру;

· формувати національні наукові центри на базі науково-дослідних
інститутів, які проводять фундаментальні дослідження, забезпечувати їх
не менш, як на три чверті за рахунок державного бюджету.

Доцільно створювати національні та державні галузеві науко-
во-технічні центри, які здійснюють комплексне розв'язання найва-
жливіших науково-технічних проблем соціального призначення з
урахуванням довгострокових національних пріоритетів.

Статус державних галузевих науково-технічних центрів пови-
нні одержати й науково-дослідні установи, що спеціалізуються на
проведенні науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт з
військової тематики. Створення таких центрів доцільне у тих ви-
падках, коли проблематика досліджень є суто військовою і мало
пов'язана з цивільними дослідженнями, а також, коли у сфері циві-
льних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт відсу-
тній відповідний науковий потенціал.

Розвитку має набути наука, якою займаються науково-дослідні
та дослідно-конструкторські інститути, а також структурні підроз-
діли підприємств, установ та організацій, промислових, аграрних
та інших виробничих асоціацій, які проводять науково-дослідні
роботи.

Для підтримки розвитку структур недержавного сектора нау-
ково-інноваційної діяльності можуть створюватися відповідні під-
розділи в апараті міністерств, інших центральних органів виконав-
чої влади, в національних, галузевих, регіональних науково-
технологічних центрах, головних галузевих інститутах. Основни-
ми їх функціями мають стати підтримка приватних інститутів, ла-
бораторій і окремих винахідників, попередня оцінка винаходів,
надання прямої допомоги у вигляді консультацій щодо виробничо-
го і комерційного освоєння, захисту інтелектуальної власності, а
також посередництво у налагодженні зв'язків із співвиконавцями і
споживачами нововведень.

Подальшого розвитку мають набути організаційно-правові за-
сади діяльності структур, що поєднують науково-дослідний про-
цес з виробництвом і реалізацією нової продукції, зокрема, техно-
поліси і технопарки, які вже сформовані на базі територіальних
науково-технічних центрів.



122

На регіональному рівні слід:
· сформувати систему місцевих джерел фінансування науково-

дослідних, дослідно-конструкторських робіт та інноваційної діяльності,
зокрема спеціальних фондів підтримки регіональних програм, забезпечи-
ти правовий механізм їх утворення і використання;

· створити територіальні науково-виробничі, інформаційні, сертифі-
каційні та інші центри, консультаційні та прокатні пункти, інвестиційні
банки, інноваційні біржі тощо;

· завершити створення регіональних організаційних структур
управління науково-технічним розвитком;

· створити 5-6 експериментальних зон науково-технічного розвитку,
діяльність яких має ґрунтуватися на активному використанні переваг
,,горизонтального” методу управління інноваційним процесом.

Вироблення та реалізація ефективної державної науково-
технічної та інноваційної політики потребують певного вдоскона-
лення управління у сфері науково-дослідних, дослідно-
конструкторських робіт та реалізації інновацій.

Основні заходи мають бути спрямовані на реформування
центральних органів виконавчої влади за функціональним прин-
ципом, забезпечення структурної повноти їх повноважень, більш
чітке визначення завдань і прав, механізму координації їх взаємо-
дії між собою та з іншими органами виконавчої влади.

Слід зміцнити правові засади діяльності Національної академії
наук України як координаційного центру з фундаментальних до-
сліджень у державі. На регіональному рівні слід створити науково-
координаційні ради або ради сприяння інноваційному розвитку при
обласних державних адміністраціях. Такі ради мають сприяти змі-
цненню зв'язків між місцевими органами виконавчої влади та регі-
ональними науковими центрами Національної академії наук Укра-
їни, Центральним виконавчим органом у галузі науки та інтелек-
туальної власності, більш обґрунтованому визначенню пріоритетів
у сфері науково-технічного розвитку у регіонах, повнішому залу-
ченню науково-технічного потенціалу країни для вирішення від-
повідних проблем на місцях, формування та реалізації регіональ-
них соціально-економічних і науково-технічних програм, великих
інноваційних проектів.

З метою розширення участі українських науково-дослідних
установ у міжнародній науковій кооперації, створення умов для
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вільного доступу українських науковців до світових наукових над-
бань особлива увага має приділятися створенню сучасної телеко-
мунікаційної інфраструктури. Слід надати підтримку виданню віт-
чизняної наукової літератури і журналів, а також розширити мож-
ливості для придбання науковими бібліотеками іноземних науко-
вих видань.

3.1.3. Система підготовки наукових
          і науково-педагогіч-них кадрів
Важливою умовою розвитку науки є вдосконалення системи

підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. В Україні
створена і успішно функціонує така система. Робота по підготовці
кадрів ведеться навчальними закладами, науково-дослідними ін-
ститутами та на виробництві. У кожному конкретному випадку є
специфічні особливості підготовки, але в цілому принципи підго-
товки кадрів для різних сфер їхньої діяльності мають загальні ри-
си.

Так, наприклад, практикується ,,взаємозамінність” кадрів: у
ВНЗ запрошуються науковці із науково-дослідних інститутів, із
виробництва і навпаки. Нині в Україні підготовка наукових і нау-
ково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється з 25-ти
галузей науки за 600 науковими спеціальностями.

Основною і добре зарекомендованою формою підготовки нау-
кових і науково-педагогічних кадрів в Україні є аспірантура. У
1991 році Постановою Кабінету Міністрів України було створено
Вишу атестаційну комісію України (ВАК України),  в складі якої
затверджено Голову ради та Президію ВАК України, які проводять
атестацію наукових кадрів. Підготовку та атестацію науково-
педагогічних кадрів здійснює Атестаційна комісія Міністерства
освіти і науки України, у складі якої функціонує Управління кері-
вних і науково-педагогічних кадрів.

Аспірантура створюється при ВНЗ, науково-дослідних інститу-
тах,  які мають відповідний кадровий склад і необхідну наукову та
матеріальну базу. В аспірантуру із громадян України відбирають
найбільш здібних і підготовлених осіб,  які мають вишу освіту і
кваліфікацію спеціаліста або магістра. Громадяни інших держав
приймаються в аспірантуру на основі договорів, які укладаються з
ВНЗ або НДІ, а також на основі міждержавних і міжурядових угод.
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До аспірантури приймаються особи на конкурсній основі: на
стаціонарне навчання – терміном не більше трьох років і віком до
35-ти років, на заочне – до 45-ти років і терміном – чотири роки.

Особи, які вступають до аспірантури, складають вступні іспити
зі спеціальності,  філософії та однієї з іноземних мов в обсязі на-
вчальної програми ВНЗ.

Підготовка аспірантів ведеться за індивідуальним планом, за-
твердженим Вченою Радою ВНЗ або НДІ на весь період навчання.
За цей час аспірант зобов'язаний:

· здати кандидатські іспити зі спеціальності, іноземної мови та філо-
софії;

· виконати індивідуальний план, за результатами науково-дослідної
роботи написати не менше трьох статей і надрукувати їх у журналах, що
входять до переліку видань ВАКу України;

· оволодіти технікою та методикою проведення наукових дослі-
джень;

· підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівень.
Дія надання допомоги в проведенні наукових досліджень при-

значається науковий керівник, як правило, доктор або професор.
Особистість наукового керівника відіграє величезну роль у підго-
товні аспіранта, який має постійно бути в полі зору керівника, вчи-
тись у нього педагогічній та науковій майстерності, обговорювати
напрями і результати дослідження. Аспіранти щорічно звітують
про хід виконання індивідуального плану на кафедрі або у відділі.

Закінчується навчання в аспірантурі захистом дисертації на
спеціалізованій Вченій Раді на здобуття вченого ступеня кандида-
та наук.

Дисертація на здобуття вченого ступеня – це кваліфікована
наукова робота, виконана особисто аспірантом та здобувачем у
вигляді спеціально підготовленого рукопису або опублікованої
наукової монографії, в якій містяться науково обґрунтовані теоре-
тичні або експериментальні результати, наукові положення, що
пропонує автор для публічного захисту.

Поряд із традиційною формою підготовки наукових та педаго-
гічних кадрів через аспірантуру в останній час застосовується са-
мостійна підготовка поза аспірантурою і докторантурою.

Здобувачі прикріпляються до ВНЗ або НДІ для складання іспи-
тів.  Перелік кандидатських екзаменів,  їх програми відповідно до
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спеціальності визначає Міністерство освіти і науки України і ра-
зом з ВАК України здійснює контроль за їх організацією і прове-
денням. Організація, до якої прикріплений здобувач, проводить
попередню експертизу дисертації, робить висновок про її наукову і
практичну цінність.

Дисертація, що подається на здобуття наукового ступеня, по-
винна бути оформлена згідно з державними стандартами, загаль-
ним обсягом від 100 до 150 машинописних сторінок основного те-
ксту.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації – докторів наук здійсню-
ється в докторантурі. Докторантура як вищий ступінь системи
освіти, створюється при вищих навчальних закладах, наукових
установах і організаціях, що мають необхідну наукову і матеріаль-
ну базу.  Нині докторантура діє в 70-ти вищих закладах освіти
України.

У докторантуру направляються кандидати наук, які мають нау-
кові досягнення з обраної галузі науки, вони навчаються протягом
трьох років і готують до захисту на спеціалізованій раді дисерта-
ційну роботу на здобуття вченого ступеня доктора наук.

Докторська дисертація –  це робота,  в якій сформульовані і
обґрунтовані наукові положення, що характеризують нові напрям-
ки у відповідній галузі науки, або зроблено теоретичні узагальнен-
ня і вирішені значні наукові проблеми,  що мають важливе народ-
ногосподарське або соціальне значення.

Підготовлена і попередньо апробована дисертація подається
для прилюдного захисту до спеціалізованої вченої ради. З метою
поглибленого аналізу дисертації спецрадою призначаються офі-
ційні опоненти: при захисті докторської дисертації – три доктори
наук і провідна установа; при захисті кандидатської – один доктор
наук, другий кандидат або доктор наук, які представляють до спе-
цради свої відзиви.

В Україні створено нормативно-правову базу підготовки нау-
кових і науково-педагогічних кадрів, а також відповідну мережу
спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторсь-
ких дисертацій відповідно до номенклатури спеціальностей та з
урахуванням інтересів регіонів. В Україні діє понад 500 спеціалі-
зованих вчених рад.

Розроблено ,,Положення про підготовку науково-педагогічних
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і наукових працівників”, ,,Положення про порядок проведення ка-
ндидатських іспитів”, ,,Порядок присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань”, ,,Перелік спеціальностей наукових пра-
цівників”  та інші.  З 1997  року ВАК України видає ,,Бюлетень
ВАК”, а з 1998 року – журнал ,,Науковий світ”.

3.1.4. Науково-дослідна робота студентів
Основним завданням вищої школи в сучасних умовах є підго-

товка всебічно розвинених, здатних безперервно вчитись, попов-
нювати і поглиблювати свої знання фахівців. Сутність освіти – на-
вчати думати, самостійно вчитись, адаптуватись до суспільства,
яке змінюється, підвищувати свій теоретичний та професійний рі-
вень.

Лише ті суб’єкти, які засвоюють знання найбільш швидко, зда-
тні виживати, перегравати своїх конкурентів, іншими словами, во-
ни мають стати ,,інтелектуальними”, розвивати свої здібності, які
базуються на знаннях довготривалих та адекватних зовнішнім змі-
нам. Вирішенню цих завдань має сприяти вища школа шляхом ін-
теграції науки, освіти і виробництва, що має оперативно і гнучко
змінювати зміст навчального матеріалу, поєднувати цілі і напрями
навчальної, наукової і виховної роботи, забезпечувати тісний вза-
ємозв’язок усіх форм і методів наукової роботи студентів, що реа-
лізується як у процесі навчання, так і поза навчальним часом.

Успішне виконання студентської науково-дослідної діяльності
може бути досягнуте при додержанні таких умов:

· активна участь студентів у науковій роботі протягом усього пері-
оду навчання;

· поступове ускладнення завдань з орієнтацією студента в напрямку
його спеціальності;

· забезпечення взаємодії в науковій роботі студентів старших і мо-
лодших курсів;

· тісний зв’язок наукової роботи з навчальною і науковою діяльніс-
тю кафедри.

Реалізована в комплексі науково-дослідна робота студентів (НДРС)
забезпечує:

· формування наукового світогляду, оволодіння методологією і ме-
тодами наукового дослідження;

· оволодіння спеціальністю та досягнення високого професіоналіз-
му;
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· розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студен-
тів у вирішенні практичних завдань;

· прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідної
роботи;

· розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання в
практичній роботі, залучення здібних студентів до розв’язання наукових
проблем, що мають важливе значення для теорії і практики;

· необхідність оновлення і вдосконалення знань;
· створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, вихо-

вання резерву вчених, викладачів, дослідників.
Наукова робота для студентів є складовою навчального плану і

організовується на основі ,,Положення про наукову роботу студен-
тів”, розробленого Міністерством освіти і науки України, де чітко
сформульовані завдання для кафедр і факультетів, які зводяться до
наступного:

· поєднання навчання з науковою роботою студентів з метою
отримання конкретних результатів, які можуть бути інтелектуаль-
ною власністю студента і використовуватись у подальшій роботі;

· залучення студентів до участі в науково-дослідній діяльності
наукових шкіл, забезпечення співробітництва з провідними науко-
вими та науково-педагогічними працівниками як ВНЗ, так і науко-
вих закладів;

· безпосередня участь студентів у проведенні фундаменталь-
них та прикладних досліджень, залучення їх до виконання як
держбюджетних, так і госпдоговірних тем; на цих матеріалах ма-
ють виконуватись курсові та дипломні роботи.

Усі види і форми науково-дослідної роботи студентів спрямо-
вані на активізацію творчих здібностей, застосування наукових
методів при вирішенні практичних завдань. Зміст і форми НДРС
мають відповідати основним напрямам науково-дослідної діяльно-
сті ВНЗ, факультету.

Основну роль в організації НДРС відіграють профілюючі,  ви-
пускаючі кафедри. Вони розробляють форми науково-дослідної
роботи в межах навчального процесу і поза ним.

Науково-дослідна робота студентів у межах навчального плану
є обов’язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми
навчальної роботи:

· написання наукових рефератів з конкретної теми в процесі
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вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундамента-
льних і професійно-орієнтованих, спеціальних дисциплін, дисцип-
лін спеціалізації та за вибором;

· виконання лабораторних, практичних, семінарських та само-
стійних завдань, контрольних робіт, що містять елементи пробле-
много пошуку;

· виконання нетипових завдань дослідницького характеру в
період виробничої практики та на замовлення;

· підготовка та захист курсових і дипломних робіт, пов’язаних
із науковою проблематикою кафедри.

Методика постановки та проведення НДРС у навчальному
процесі визначається специфікою, традиціями, науковою і матері-
ально-технічною базою ВНЗ.

Науково-дослідна робота студентів поза навчальним процесом
передбачає участь студентів:

· у роботі наукових гуртків, творчих секцій, лабораторій;
· у виконанні держбюджетних та господарських наукових ро-

біт,  проведенні досліджень у межах творчої співпраці кафедр,  фа-
культетів, комп’ютерного центру тощо;

· у написанні статей, тез, доповідей;
· у наукових конференціях, конкурсах, предметних олімпіа-

дах.
Керівництво науково-дослідною роботою студентів у ВНЗ

здійснюється проректором із наукової роботи. Створюються рада
інституту та рада студентського науково-творчого товариства
(СНТ) факультету і гуртки кафедр.

Наукова Рада інституту працює в тісному зв’язку з СНТ факу-
льтетів та кафедр. Наукові гуртки, як правило, працюють на кафе-
драх – це невеликий творчий колектив (10-15 осіб), яким керує до-
свідчений викладач кафедри, помічником якого є студент.

Кращі наукові роботи студентів публікуються в наукових жур-
налах, доповідаються на конференціях різних рівнів – від факуль-
тетської до загальнодержавної, висуваються на конкурси, премії.

Студенти-науковці, випускники ВНЗ, за рішенням ДЕК та СНТ
інституту можуть бути рекомендовані до вступу в аспірантуру, на
викладацьку роботу.
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3.1.5. Основи методології науково-дослідної діяльності

3.1.5.1. Поняття методології та методики наукових
             досліджень
Процес пізнання, як основа будь-якого наукового дослідження,

є складним і вимагає концептуального підходу на основі певної
методології.

Методологія – це вчення про методи дослідження, про прави-
ла мислення при створенні теорії науки. Поняття методології є
складним і в різних літературних джерелах пояснюється по-
різному. У багатьох зарубіжних літературних джерелах поняття
методології і методів дослідження не розмежовуються. Вітчизняні
науковці методологію розглядають як вчення про наукові методи
пізнання і як систему наукових принципів, на основі яких базуєть-
ся дослідження та проводиться вибір пізнавальних засобів, методів
і прийомів дослідження. Найбільш доцільним е визначення мето-
дології як теорії методів дослідження, створення наукових конце-
пцій, як системи знань про теорію науки або системи методів до-
слідження. За визначенням авторів підручника ,,Організація та ме-
тодика науково-дослідницької діяльності” В. Шейко та
Н.Кушнаренко, методологія – це концептуальний виклад мети,
змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання макси-
мально об’єктивної, точної, систематизованої інформації про про-
цеси та явища. Отже, в цьому визначенні точно сформульо-вані осно-
вні функції методології, які зводяться до наступного:

· визначення способів отримання наукових знань, які відо-
бражають динамічні процеси та явища;

· визначення певного шляху, на якому досягається науково-
дослідна мета;

· забезпечення всебічності отримання інформації щодо проце-
су чи явища, що вивчається;

· введення нової інформації до фонду теорії науки;
· уточнення, збагачення, систематизація термінів і понять у

науці;
· створення системи наукової інформації, яка базується на

об’єктивних фактах, і логіко-аналітичного інструменту наукового
пізнання.
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Методологія – це наука про структуру, логічну організацію, за-
соби і методи діяльності взагалі. Зазвичай, під методологією розу-
міють, перш за все, методологію наукового пізнання, яка являє со-
бою сукупність теоретичних положень про принципи побудови,
форми і способи науково-пізнавальної діяльності. Методологію
можна розглядати і як певну систему основоположних ідей.

Сукупність методів, які застосовуються при проведенні науко-
вих досліджень у межах тієї чи іншої науки,  складають її методо-
логію.  Це поняття має два значення:  по-перше,  методологія –  це
сукупність засобів, методів, прийомів, які застосовують у певній
науці, по-друге, це галузь знань, яка вивчає засоби, принципи ор-
ганізації пізнавальної і практично-перетворюючої діяльності лю-
дини.

Отже, методологія – філософське вчення про методи пізнання і
перетворення дійсності, використання принципів світогляду в про-
цесі пізнання й практики.

Розвиток методології – одна зі сторін розвитку науки в цілому.
Будь-яке наукове відкриття має не тільки предметний, а й методо-
логічний зміст, оскільки це пов’язано із критичним переосмислен-
ням існуючого апарату понять, передумов і підходів до інтерпре-
тації об’єкта, явища, що вивчається.

Методологія – це сукупність правил визначення понять, виве-
дення одних знань з інших, методів, прийомів, операцій наукового
дослідження у всіх галузях науки і на всіх етапах дослідження.

Нині методологія виступає як окрема наукова дисципліна, яка
вивчає технологію проведення наукових досліджень; опис і аналіз
етапів досліджень і низку інших проблем.

Методологія – це вчення про систему наукових принципів і
способів дослідницької діяльності. Вона включає фундаментальні,
загальнонаукові принципи, що є її основою, конкретно наукові
принципи, що лежать в основі теорії тієї чи іншої дисципліни або
наукової галузі, і систему конкретних методів і технік, що застосо-
вуються для вирішення спеціальних дослідницьких завдань.

Головна мета методології науки –  вивчення і аналіз методів,
засобів, прийомів, за допомогою яких отримують нові знання в
науці як на емпіричному, так і теоретичному рівнях пізнання. Ме-
тодологія – це схема, план вирішення поставлених завдань науко-
вого дослідження.
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Методологія наукового дослідження розглядає найбільш суттє-
ві особливості і ознаки методів дослідження, розкриває їх за спіль-
ністю і глибиною аналізу. Наприклад, вивчаючи конкретні спосо-
би проведення експерименту, спостережень, вимірювання, мето-
дологія науки виділяє ті ознаки, які властиві будь-якому експери-
менту. Найбільш важливим для методології науки є визначення
проблеми, побудова предмета дослідження і наукової теорії, пере-
вірки істинності результатів.

Осмисленням методів наукового пізнання, розробкою його ме-
тодології займались видатні вчені як минулого, так і теперішнього
часу: Аристотель, Ф.Бекон, Г.Галілей, І.Ньютон, Г.Лейбніц,
М.Ломоносов, Ч.Дарвін, Д.Менделєєв, І.Павлов, А.Ейнштейн,
Н.Бор та інші.

У період античної культури з’явились перші паростки методо-
логії отримання нових знань. Так, стародавні греки найбільш доці-
льним способом відкриття нових істин визнавали дискусії, в ре-
зультаті яких виявлялись протиріччя про предмет обговорення,
суперечливість трактувань, які давали змогу відстоювати ненадій-
ні і малоймовірні здогадки.

Формування основних ідей методології науки почалося в епоху
Відродження, чому в значній мірі сприяли успіхи в природознавс-
тві і початок розмежування філософії та спеціальних наук – як фу-
ндаментальних та прикладних. У зв’язку з цим особливого значен-
ня набули методи дослідження, які є складовою частиною пізнава-
льного процесу і відіграють важливу роль у науці.

У структурі науки всі наукові дисципліни, які утворюють сис-
тему наук, поділяються на три основні групи: природничі, гумані-
тарні і технічні науки.

Різні наукові дисципліни відрізняються одна від одної не тіль-
ки характером і змістом об’єкта вивчення, а й специфічними, так
званими конкретними науковими методами. У науці від категорії,
методів дослідження і узагальнення часто залежать кінцеві резуль-
тати дослідження в цілому.

Складність, багатогранність і міждисциплінарний статус будь-
якої наукової проблеми вимагає певної методики дослідження.

Методика – це вчення про особливості застосування окремого
методу чи системи методів. Методика є системною сукупністю
прийомів дослідження, це система правил використання методів,
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прийомів і техніки дослідження. Якщо така сукупність строго по-
слідовна від початку дослідження і до отримання результатів, то
це називається алгоритмом. Вибір конкретних методів досліджен-
ня диктується характером матеріалу, умовами і метою конкретного
дослідження. Методи - це впорядкована система, в якій визнача-
ється їх місце відповідно до конкретного етапу дослідження, вико-
ристання технічних прийомів і проведення операцій з теоретичним
і практичним матеріалом у визначеній послідовності.

Створення наукової методології та методики досліджень є ве-
ликою перемогою людського розуму.

3.1.5.2. Методологія теоретичних досліджень
Теоретичне дослідження з методологічної точки зору належить

до вищого рівня наукового знання. Воно розкриває і обґрунтовує
більш глибинні і суттєві сторони явищ, які вивчаються.

На теоретичному рівні дослідження використовуються такі за-
гальнонаукові методи:

· ідеалізація;
· формалізація;
· аналіз;
· синтез;
· індукція;
· дедукція;
· прийняття гіпотез;
· створення теорії;
· узагальнення.
Ідеалізація – це уявне створення об’єктів і умов, які не існують

в дійсності і не можуть бути практично створені. Вона дає можли-
вість реальним об’єктам уявно надати гіпотетичних нереальних
ознак, що дає змогу вирішити завдання в закінченому вигляді. На-
приклад, у різних галузях знань широко застосовують поняття аб-
солютно чорного, абсолютно білого тіла, ідеальної рідини. Ідеалі-
зація досягається багатоступеневим абстрагуванням і є правомір-
ною тільки в певних межах.

Формалізація – це метод вивчення різних об’єктів, при якому
основні закономірності явищ і процесів відображаються в знаковій
формі за допомогою формул або спеціальних символів. Формалі-
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зація забезпечує спільність підходів до вирішення різних завдань,
дає змогу формувати відомі моделі предметів і явищ,  встановлю-
вати закономірності між фактами, що вивчаються. Символіка шту-
чної мови (хімія, математика, економіка) дає змогу чітко і коротко
фіксувати певні значення, не допускаючи різного тлумачення, що
неможливо при користуванні звичайною мовою.

Гіпотеза – це науково обґрунтована система умозаключень,
через яку на основі низки чинників формуються висновки про іс-
нування об’єкта, зв’язків або причини явища. Гіпотези є формою
переходу від фактів до законів.

Створення теорії – це найбільш висока форма узагальнення і
систематизація знань. Вона є сукупністю основних ідей, понять,
тлумачень в тій чи іншій галузі науки, об’єднаних в одну достові-
рну систему знань про об’єкт теорії. Необхідними елементами те-
орії є експериментальні факти, гіпотези, закони,

Завдання і роль наукової теорії в найбільшій мірі проявляються
в поясненні механізму і суті відомих явищ і особливо в прогнозу-
ванні нових, які раніше не спостерігались.

У сучасних теоріях прийнято виділяти такі основні компонен-
ти:

· вихідна експериментальна основа у вигляді фактів, що вимагають
теоретичного пояснення;

· вихідна теоретична основа – ідеалізовану модель найбільш суттє-
вих зв’язків з реальністю об’єкта теорії, яка створюється на основі сукуп-
ності першопочаткових постулатів, аксіом, гіпотез тощо;

· логіка теорії – багато допустимих у рамках теорії правил логічного
висновку і доведень;

· сукупність теоретично виведених тверджень з їх доведенням, які є
основним масивом теоретичного дослідження і теоретичних знань.

Теоретичні розробки наукового дослідження складають такі основні
розділи:

· вивчення фізичної або економічної суті процесу, явища;
· формування гіпотези дослідження, вибір, обґрунтування і розробка

фізичної чи економічної моделі;
· математизація моделі;
· аналіз теоретичних рішень, формулювання висновків.
Результатами наукових досліджень, що проводяться за допо-

могою експерименту, є емпіричні закони, які виражають конкретні
закономірності і узагальнюють результати певного експерименту.
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Теоретичні закони знаходять своє підтвердження і обґрунту-
вання через емпіричні закони. В свою чергу, емпіричні закони мо-
жуть бути більш зрозумілими на основі теоретичних.

Наступним важливим етапом є висунення наукової гіпотези
для пояснення і узагальнення нових фактів,  які не вкладаються в
рамки існуючих уявлень. У цьому розумінні гіпотеза має характер
науково обґрунтованої ймовірності існування фактів, що є за ме-
жами безпосереднього спостереження.

Для обґрунтування і доведення гіпотез слід поряд із наявними
фактами проводити пошук нових, здійснювати експеримент і ана-
ліз попередніх результатів.

Наукова теорія має бути адекватною об’єкту або явищу,  яке
описується, що дає змогу в певних межах замінити експеримента-
льні дослідження теоретичними. Теорія має задовольняти вимоги
повноти опису окремої сфери дійсності, пояснювати взаємозв’язки
між різними компонентами системи, в ній мають існувати зв’язки
між різними положеннями, що забезпечують перехід від одних
тверджень до інших. Теорія має бути евристичною, конструктив-
ною, простою.

Евристичність теорії полягає у її передбаченні, поясненні
можливостей. Математичний апарат теорії повинен давати змогу
робити не тільки точні кількісні передбачення, а й відкривати нові
явища.

Конструктивність теорії полягає в простому здійсненні за
певними правилами перевірки основних її положень.

Простота теорії досягається застосуванням узагальнених за-
конів, скороченням і ущільненням інформації з допомогою певних
скорочень (визначень).

Розвиток теорії здійснюється двома шляхами: еволюційним,
коли теорія зберігає свою якісну визначеність,  і революційним –
коли проходить зміна її основних вихідних компонентів, матема-
тичного апарату і методології. По суті це є створення нової теорії,
яке відбувається тоді, коли можливості старої теорії вичерпані.

Дедукція – метод дослідження, який полягає в тому, що конк-
ретні положення виводяться із загальних.

Індукція – це метод, при якому за конкретними фактами і яви-
щами встановлюються загальні принципи і закони.

При теоретичних дослідженнях використовують обидва мето-
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ди. Обґрунтовуючи гіпотезу наукового дослідження, встановлю-
ється її відповідність загальним законам діалектики на основі кон-
кретних фактів.

Важливу роль у теоретичних дослідженнях посідають способи
аналізу і синтезу.

Аналіз – це спосіб наукового дослідження, за яким явище поді-
ляється на складові.

Синтез – дослідження явища в цілому, на основі об’єднання
пов’язаних один з одним елементів в єдине ціле. Синтез дозволяє
узагальнити поняття, закони і теорії.

Методи аналізу і синтезу взаємопов’язані, їх однаково часто
використовують у наукових дослідженнях.

У наукових дослідженнях широко застосовують метод абстра-
гування, тобто відмова від другорядних фактів з метою зосере-
дження на важливих особливостях явища, яке вивчається.

У ряді випадків використовують аксіоматичний метод - спосіб
побудови наукової теорії, за яким деякі аксіоми (постулати) при-
ймаються без доказів і потім використовуються для отримання по-
дальших знань за певним логічним правилом.

Одним із важливих методів наукового пізнання є аналогія, за
якої одержують нові знання про об'єкти чи явища на основі того,
що вони є подібними до інших. Міра достовірності за аналогією
залежить від кількості подібних ознак у порівняльних явищах (чим
їх більше, тим більшу ймовірність має заключення). Аналогія тісно
пов’язана з моделюванням або модельним експериментом.

Гіпотетичний метод пізнання передбачає розробку наукової гі-
потези, наукового передбачення, які мають елементи новизни й
оригінальності на базі всіх основних методів. У прикладних нау-
ках цей метод є основним.  Його методологія включає:  вивчення
фізичної, економічної й інших сторін суті явища, яке досліджуєть-
ся за допомогою методів моделювання, аналізу, синтезу тощо.

Останнім часом все більшого значення набувають дослідження
з питань прогнозування і економічного обґрунтування, а також ор-
ганізації виробництва, що втілюється в комплексі складної систе-
ми, цьому сприяє використання ЕОМ.

На теоретичному рівні проводяться логічні дослідження зібра-
них фактів, вироблення понять, тверджень, робляться умозаклю-
чення.
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При вивченні складних, взаємопов’язаних проблем використо-
вують системний аналіз, який широко застосовується в економіці,
менеджменті. В основі системного аналізу лежить поняття систе-
ми,  під якою розуміють сукупність багатьох об’єктів,  які характе-
ризуються раніше визначеними властивостями і фіксованими між
ними відносинами. На основі цього поняття враховують зв’язки,
проводиться кількісне порівняння всіх альтернатив, для того щоб
усвідомлено вибрати найліпше рішення, яке оцінюється за будь-
яким критерієм.

Системний аналіз складається із чотирьох етапів.
Перший – визначення об’єкта, цілей і завдань дослідження, а

також критеріїв для вивчення і управління об’єктом. Неправильно
поставлене завдання може звести нанівець всі результати наступ-
ного аналізу. Під час другого етапу визначаються межі системи, її
структура; об’єкти і процеси, що мають відношення до поставле-
ної мети. Третій, основний етап системного аналізу, передбачає
складання математичних моделей досліджуваної системи. На чет-
вертому етапі отриману математичну модель аналізують і форму-
ють висновки.

Отже, теорія виступає як доказ істинності експерименту. Ус-
пішне виконання теоретичних досліджень залежить не тільки від
світогляду, наполегливості і цілеспрямованості наукового праців-
ника, а й від того, в якій мірі він володіє методами дедукції і інду-
кції.

3.1.5.3. Основи методології досліджень емпіричного рівня
Важливу роль у науковому дослідженні відіграють пізнавальні

завдання, що з’являються при вирішенні наукових проблем. Емпі-
ричні завдання спрямовані на виявлення, точний опис і детальне
вивчення різних фактів, явищ і процесів. Емпіричні дослідження
дають можливість отримувати різнобічну інформацію про стан
явищ, процесів і сприяють поглибленню їх кількісного та якісного
аналізів. На емпіричному рівні науковець отримує нові знання на
основі досліду за допомогою опису, спостереження та експериме-
нту.

Спостереження – це спосіб пізнання об’єктивного світу на
основі безпосереднього сприйняття предметів і явищ за допомо-
гою чуттєвості.  Воно дозволяє отримати первинний матеріал для
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вивчення. Спостереження ведеться за планом і підпорядковується
певній тактиці.

Найбільш ефективним джерелом емпіричних знань є науковий
експеримент. На відміну від спостереження й опису, експеримент
є активним засобом отримання нових знань, оскільки експеримен-
татор у процесі досліду має можливість управляти процесом ви-
вчення явища, стежити за його розвитком, може змінювати його
або спростовувати. Більше двох третин всіх наукових працівників
зайняті експериментальною роботою.

Експеримент –  це система операцій,  впливу або спостере-
жень, спрямованих на одержання інформації про об’єкт при дослі-
дницьких випробуваннях, які можуть проводитись в природних і
штучних умовах при зміні характеру проходження процесу.

Експеримент проводять на заключному етапі дослідження. Він
є критерієм істини теорії й гіпотез. Експеримент також у багатьох
випадках є джерелом нових теоретичних даних, які розвиваються
на базі результатів проведеного досліду або законів, що виходять з
нього. Основною метою експерименту є перевірка теоретичних
положень (підтвердження робочої гіпотези), а також більш широке
і глибоке вивчення теми наукового дослідження.

Експеримент – це спосіб дослідження явищ, процесів шляхом
організації спеціальних дослідів, які забезпечують вивчення впли-
ву окремих чинників за умови постійності інших умов або моде-
лювання явищ і процесів на практиці. Експеримент має бути про-
ведений в короткі терміни з мінімальними затратами і з високою
якістю отриманих результатів.

Експериментальні дослідження є лабораторними і виробничи-
ми. В окремих випадках виробничий експеримент ефективно про-
водити методом анкетування. Цей метод дозволяє зібрати обшир-
ну інформацію з питання, яке цікавить.

Залежно від теми наукового дослідження обсяг експерименту
може бути різним. Інколи для підтвердження робочої гіпотези до-
статньо лабораторного експерименту, але буває і так, що необхід-
но проводити серію експериментальних досліджень: пошукових,
лабораторних, полігонних на об’єкті, що знаходиться в експлуата-
ції. Для проведення будь-якого експерименту слід розробити ме-
тодологію, тобто загальну структуру (проект) експерименту, по-
становку і послідовність виконання експериментальних дослі-
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джень.
Методологія експерименту включає такі основні етапи:
· розробка плану-програми експерименту;
· оцінка виміру і вибір засобів для проведення експерименту;
· проведення експерименту;
· обробка й аналіз експериментальних даних.
Це схема традиційного експерименту. В умовах

комп’ютеризації можна дещо змінити схему, оскільки значно зрос-
тає швидкість і підвищується точність, що дає змогу зменшити об-
сяги експериментальних досліджень.

Проведення експерименту є досить трудомістким процесом,
що вимагає терпіння, витримки, цілеспрямованості Велике зна-
чення при проведенні експерименту має порядність виконавців,
тут недопустима халатність, бо це може вплинути на чистоту екс-
перименту. При проведенні експерименту ведення журналу є
обов’язковим. У журналі записується тема дослідження, прізвище
виконавця, час, місце проведення експерименту, характеристика
навколишнього середовища, дані про об’єкт, засоби виміру, ре-
зультати спостереження,  а також  інші дані,  які можуть бути по-
трібними для оцінки результатів досліду.

Особливу увагу в методиці слід приділити математичним ме-
тодам обробки і аналізу дослідних даних – встановленню емпірич-
них залежностей, критеріїв та інтервалів. Аналіз даних експериме-
нту – це творча частина досліджень. Інколи за цифрами важко чіт-
ко уявити фізичну суть процесу. Тому слід дуже ретельно співста-
вити факти, причини, що обумовили хід того чи іншого процесу і
встановити адекватність гіпотези та експерименту.

При обробці результатів вимірів і спостережень широко вико-
ристовують графічні методи, за допомогою яких наочно можна
побачити результати, виявити загальний характер функціональної
залежності змінних величин, які вивчаються; встановити наявність
максимуму або мінімуму функції. Для дослідження закономірнос-
тей між процесами (явищами),  які залежать від багатьох,  інколи
невідомих чинників, застосовують кореляційний аналіз.

У практиці виділяють три напрями, що визначають необхід-
ність проведення експерименту.

Перший випадок – теоретично отримана аналітична залежність,
яка однозначно трактує процес дослідження. У цьому випадку об-
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сяг експерименту для підтвердження встановленої залежності є
мінімальним, оскільки вона однозначно визначається експеримен-
тальними даними.

Другий випадок – теоретичним шляхом встановлено тільки ха-
рактер залежності. Обсяг експерименту дещо більший.

Третій випадок – теоретично не вдалось одержати будь-якої
залежності. Розроблено тільки передбачення про якісні закономір-
ності процесу. В багатьох випадках доцільно проводити пошуко-
вий експеримент. Обсяг експерименту значно збільшується.

Результатами наукового дослідження можуть бути емпіричні
закони, які ґрунтуються на фактах, встановлених за допомогою
спостережень і експерименту.

Емпіричні закони відображають конкретні закономірності, уза-
гальнюючи результати конкретного експерименту, і, з погляду на-
укової спільності, поступаються теоретичним законам.

Разом з тим, емпіричні і теоретичні закони знаходяться у взає-
мозв’язку і доповнюють один одного. Щодо послідовності прове-
дення наукових досліджень, результати емпіричного досліду і їх
узагальнення складають тільки початок наукового пізнання.

Результатом емпіричних досліджень, що проводяться дослід-
ним шляхом, є конкретні факти, за якими здійснюється констата-
ція суттєвих кількісних і якісних ознак і властивостей об’єкта,  що
вивчається, і які стають носіями елементарного знання.

Відносна постійність емпіричних характеристик та зв’язків між
ними в об’єкті, які досліджуються, багаторазово реєструються в до-
сліді, вираховуються за допомогою емпіричних правил і законів,
частина яких має ймовірностний характер. На емпіричному рівні
пізнання формується ряд прикладних наук.

3.1.5.4. Пізнавальні прийоми і форми наукових
             досліджень
До пізнавальних прийомів належать: моделювання, ідеалізація,

абстракція, узагальнення, уявний експеримент.
Моделюванням називають метод дослідження об’єкта, проце-

су,  явищ на моделях.  Модель у широкому розумінні – це матеріа-
льне або розумове уявлення об’єкта дослідження в образі більш
доступному і сприятливому для вивчення, ніж сам оригінал.

Між моделлю і оригіналом має бути певна відповідність, яка
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може бути подібною за фізичними характеристиками моделі і ори-
гіналу або в подібності функцій, які виконують модель і оригінал,
або в математичному описі ,,поведінки” моделі і оригіналу.

У кожному конкретному випадку модель зможе виконувати
свою роль тільки тоді, коли міра її відповідності оригіналу буде
визначена досить чітко. Ця відповідність досягається за допомо-
гою так званих критеріїв подібності.

Моделювання широко застосовується як у теоретичних, так і
експериментальних дослідженнях. Важлива пізнавальна функція
моделювання –  це пошук нових ідей,  гіпотез,  теорії.  Часто буває
так,  що теорія початково виникає у вигляді моделі,  яка дає спро-
щене пояснення явища і виступає як первинна робоча гіпотеза, яка
зможе перерости в теорію.  При цьому в процесі моделювання ви-
никають нові ідеї і форми експерименту, відкриваються невідомі
факти. Таке поєднання теоретичного і експериментального моде-
лювання характерне для науки кінця XX століття.

Ідеалізація є пізнавальним прийомом, у процесі якого дослід-
ник в думках конструює так званий ідеальний об’єкт,  якого немає
в дійсності. При створенні ідеальною об’єкта спираються на реа-
льно існуючий прообраз. Разом з тим, ідеальному об’єкту нада-
ються такі ознаки і властивості, які в принципі не можуть належа-
ти його реальному прообразу.  З ідеалізацією тісно пов’язана абст-
ракція.

Абстрагування – метод наукового пізнання, суть якого поля-
гає у виділенні кількох ознак або властивостей об’єкта,  що дослі-
джується, при означеному розумовому відключенні інших власти-
востей, зв’язків і відносин предмета. Абстрагування дозволяє за-
мінити в свідомості людини складний процес більш простим, який
характеризує найсуттєвіші ознаки предмета або явища, і що є важ-
ливим для створення багатьох понять.

Процес абстрагування здійснюється в два прийоми: перший –
виділення в об’єкті, який вивчається, найбільш важливого і вста-
новлення неіснуючих фактів; другий – у реалізації можливостей
абстрагування і заміни реального об’єкта більш простим – модел-
лю. У цьому розумінні ідеалізація і абстрагування невіддільні від
моделювання.

Характерною особливістю теоретичних досліджень є широке
застосування узагальнень – прийомів здобуття нових знань шля-
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хом розумового (уявного) переходу від конкретних висновків і за-
ключень до більш загальних, які в найбільшій мірі відображають
сутність дослідницького процесу. Перехід від конкретного до за-
гального супроводжується більш високою мірою абстрагування.
Диференційована оцінка впливу різних чинників на проходження
процесу дозволяє за допомогою узагальнення відокремити вплив
другорядних чинників, а вплив багатоманітних основних чинників
розглядається з єдиних узагальнених позицій.

Ідеалізація, абстрагування, узагальнення е основою загальної
форми науково-дослідного евристичного мислення – мисленого
експерименту. Це один із важливих пізнавальних прийомів теоре-
тичного мислення, якому надається форма розумового експериме-
нтування.

Розумовий (уявний) експеримент у даний момент набрав важ-
ливого значення в формуванні, розширенні і обґрунтуванні основ-
них понять принципів теоретичного характеру в природничих нау-
ках. Суть розумового експерименту полягає в тому, що за допомо-
гою тільки уявного об’єкта дослідження розглядається в ,,чистому
вигляді”  незалежно від конкретної форми його взаємодії з навко-
лишнім світом. Важливою перевагою уявного (розумового) експе-
рименту перед реальним є те, що в уяві можна проводити такі уяв-
ні експерименти, проведення яких у дійсності неможливе.

В основі будь-якого уявного (розумового) експерименту явно
чи неявне є запитання: ,,Що зміниться, якщо...?”. Без такої поста-
новки питання експеримент втрачає цінність. З пізнавальними
прийомами тісно переплітаються такі форми узагальнень, як інду-
кція і дедукція, аналіз і синтез. Ці форми і методи є важливими си-
стемами розумової діяльності вченого.

При розробці теорії застосовуються логічний і історичний ме-
тоди.

Логічний метод включає гіпотетично-дедуктивний і аксіомати-
чний методи.

Історичний метод дає змогу досліджувати виникнення, форму-
вання і розвиток процесів і подій у часі.  Аналіз і синтез є взаємо-
пов’язаними процедурами і основними в наукових дослідженнях.
У сучасній науці під аналізом розуміють процес роздумів від того,
що потрібно довести до того, що вже доведено. Процедурою, обе-
рненою аналізу, є синтез.
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Синтез – це процедура послідовних роздумів, у результаті яких
із уже доведених конкретних тверджень отримують нові знання. За
допомогою синтезу узагальнюють результати експерименту. У те-
оретичних науках синтез виступає як об’єднання конкуруючих у
певній мірі протилежних теорій у формі побудови дедуктивних
теорій.

Однією із форм синтезу є метод сходження від абстрактного до
конкретного – спосіб побудови теоретичних знань про склад
об’єктів,  що розвиваються.  На базі синтезу різних наук проявля-
ються нові. Єдність аналізу і синтезу рельєфно проявляється при
системному підході до дослідження складних систем (систем ви-
робництва і систем управління ними).

Послідовність реалізації системного підходу проходить таким
чином: на основі аналізу структури складної системи і функції її
елементів роблять заключення про вклад кожного елементу у фун-
кціонування системи і її можливості в цілому. Досягнення потріб-
ного сумарного ефекту, управління структурою і функцією склад-
ної системи здійснюється її коригуванням або створенням нової
системи функціонування.

3.2. Курсова, дипломна, магістерська роботи як
        кваліфікаційне дослідження

3.2.1. Курсова, дипломна робота (проект) – загальна
          характеристика
У професійній підготовці спеціаліста значну роль відіграють

курсова та дипломна роботи.
Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослі-

дження студента, яке виконується з певної дисципліни, або з окре-
мих її розділів.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у
вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з
метою закріплення, поглиблення  та узагальнення знань, одержа-
них студентами за час навчання, та їх застосування до комплекс-
ного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної
дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конк-
ретного фаху. Вона затверджується на засіданні кафедри. Вико-
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нання курсових робіт визначається графіком.
Курсова робота допомагає студентові систематизувати отри-

мані теоретичні знання з вивченої дисципліни, перевірити рівень
цих знань, оволодіти первинними навичками проведення сучасних
досліджень та виявити здатність студента самостійно осмислити
сформулювати задачу і творчо її дослідити. Під час виконання ку-
рсової роботи студент навчається збирати, аналізувати і система-
тизувати літературні, архівні джерела; застосовувати отримані
знання при вирішенні практичних завдань; формулювати виснов-
ки, пропозиції і рекомендації з предмета дослідження. Крім того,
студент вчиться правильно організувати свою дослідницьку робо-
ту та оформляти її результати.

Дипломна робота – це кваліфікаційне навчально-наукове, са-
мостійне дослідження студента, яке виконується під  керівництвом
фахівця, на завершальному етапі навчання у вищому навчальному
закладі.

Дипломна робота має комплексний характер і пов’язана з ви-
користанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціа-
льних дисциплін. В ній студент має показати:

· загальні знання зі спеціальності;
· знання конкретного предмета досліджень;
· уміння одержувати інформацію за допомогою наукових мето-

дів;
· уміння осмислити одержану інформацію;
· загальноекологічну ерудицію та вміння логічно мислити;
· уміння працювати з науковою літературою;
· загальну грамотність та мовну культуру;
· володіння навичками роботи з комп’ютерною технікою;
· знайомство з правилами оформлення рукописів.
У більшості випадків дипломна робота є поглибленою розроб-

кою теми курсової роботи студента-випускника зі спеціальних ди-
сциплін. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розши-
рення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосу-
вання їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та ін-
ших завдань.

До дипломних робіт висуваються такі основні вимоги:
· актуальність теми, відповідність її сучасному стану певної
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галузі науки та перспективам розвитку, практичним завданням
відповідної сфери;

· вивчення та критичний аналіз монографічних і періодичних
видань з теми;

· чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження,
опис та аналіз проведених автором експериментів;

· узагальнення результатів, формулювання висновків та прак-
тичних рекомендацій.

Згідно з навчальними планами окремих спеціальностей студен-
ти ОКР ,,Бакалавр” виконують кваліфікаційні (випускні) роботи,
ОКР ,,Спеціаліст” – дипломні роботи або проекти. До захисту дип-
ломних робіт допускаються студенти,  які виконали всі вимоги на-
вчального плану, подали в установлений термін роботу, відзиви на
неї та рецензію.

Дипломна робота як самостійне навчально-наукове досліджен-
ня має виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки
студента, його здатність застосовувати одержані знання під час
вирішення конкретних проблем, його схильність до аналізу та са-
мостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження.

Студенту надається право вибирати тему курсової та диплом-
ної робіт з числа визначених випускаючими кафедрами навчально-
го закладу або запропонувати свою тему з обґрунтуванням доціль-
ності її розробки. Тематика курсових та дипломних робіт щорічно
коригується з урахуванням набутого на кафедрах досвіду, поба-
жань спеціалістів,  які беруть участь у рецензуванні робіт,  і реко-
мендацій Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

Керівництво курсовими та дипломними роботами здійснюється
кваліфікованими викладачами. Організація і контроль за процесом
підготовки й захисту курсових та дипломних робіт покладаються
на завідувачів кафедрами.

Незалежно від обраної теми, структура курсової, дипломної
роботи має бути такою: титульний аркуш; зміст; перелік умовних
позначень (при необхідності); вступ; кілька розділів, підрозділів,
що розкривають зміст питання та досвід практичної роботи; ви-
сновки; список використаної літератури; додатки. Текст курсової,
дипломної роботи можна використати для наступного написання
та оформлення доповіді, реферату, статті, тез доповіді та ін.
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3.2.2. Послідовність виконання курсової та дипломної
          роботи
Курсова та дипломна роботи мають свою специфіку, їх деталі

слід узгоджувати з науковим керівником. Щодо структури, методи-
ки їх написання та оформлення, вони мають подібні риси, тому
будуть проаналізовані спільно.

Раціональніше організувати роботу над роботою, правильно
розподілити свій час, спланувати його, глибоко і своєчасно розро-
бити вибрану тему допоможе алгоритм написання роботи. Він ди-
сциплінує виконавця, лімітує термін, відведений на вибір теми,
підбір та аналіз літератури з теми дослідження, написання, оформ-
лення і захист роботи (рис. 3.1).

Курсову та дипломну роботу доцільно виконувати в такій по-
слідовності:  вибір теми –  з’ясування об’єкта і предмета –  визна-
чення мети і завдань дослідження – виявлення і відбір літератури з
теми, її вивчення – складання попереднього плану – написання
вступу – виклад теорії і методики – вивчення досвіду роботи – фо-
рмулювання висновків і рекомендацій – оформлення списку вико-
ристаних джерел та додатків.  Потім здійснюється літературне й
технічне оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захис-
ту і захист роботи.

Виконання курсової або дипломної роботи організується від-
повідно до графіка, затвердженого кафедрою та деканатом.

Тобто, процес роботи над дослідженням можна поділити на
три основні етапи:

· підготовчий;
· етап роботи над змістом;
· заключний етап.

3.2.3. Підготовчий етап роботи
Цей етап починається з вибору теми роботи, її осмислення та

обґрунтування. З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент
вибирає ту, яка найповніше відповідає його навчально-
виробничим інтересам та схильностям. Перевага надається темі,
при розробці якої студент може виявити максимум особистої тво-
рчості та ініціативи. Разом із керівником необхідно визначити ме-
жі розкриття теми та перелік установ, досвід роботи яких буде ви-
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світлюватись у дослідженні.

Рис. 3.1. Алгоритм написання курсової, дипломної роботи за
В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко (з авторськими змінами)

При з’ясуванні об’єкта, предмета і мети дослідження необхідно
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зважати на те, що між ними і темою курсової, дипломної роботи є
системні логічні зв’язки.

Об’єктом дослідження є вся сукупність відношень різних ас-
пектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної для
дослідника інформації.

Предмет дослідження – це тільки ті суттєві зв’язки та відно-
шення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі і
є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким
чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об’єкт.

Визначаючи об’єкт, треба знайти відповідь на запитання: що
розглядається? Разом з тим, предмет визначає аспект розгляду, дає
уявлення про зміст розгляду об’єкта дослідження,  про те,  які нові
відношення, властивості, аспекти і функції об’єкта  розкривають-
ся.

Іншими словами, об’єктом виступає те, що досліджується. А
предметом – те, що в цьому об’єкті має наукове пояснення.

Правильне, науково обґрунтоване визначення об’єкта дослі-
дження – це не формальна, а суттєва, змістова наукова акція, зорі-
єнтована на виявлення місця і значення  предмета дослідження в
більш цілісному ї широкому понятті дослідження. Треба знати, що
об’єкт дослідження – це частина об’єктивної реальності, яка на
даному етапі стає предметом практичної і теоретичної діяльності
людини як соціальної істоти (суб’єкта). Предмет дослідження є
таким його елементом, який включає сукупність властивостей і
відношень, опосередкованих людиною (суб’єктом) у процесі до-
слідження  з певною метою в  конкретних умовах.

Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослі-
дження, а також з його кінцевим результатом і шляхом його дося-
гнення.

Кінцевий результат дослідження передбачає вирішення студе-
нтами проблемної ситуації, яка відображає суперечність між типо-
вим станом об’єкта дослідження в реальній практиці і вимогами
суспільства до його більш ефективного функціонування. Кінцевий
результат відображає очікуваний від виконання позитивний ефект,
який формулюється двоступенево: перша частина – у вигляді сус-
пільної корисності;  друга –  у вигляді конкретної користі,  віднесе-
ної до основного предмета дослідження (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Схема формулювання назви і мети дослідження
за В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко

Наявність поставленої мети дослідження дає змогу визначити
завдання дослідження, які можуть включати такі складові:

· вирішення певних теоретичних питань, які входять, до загальної
проблеми дослідження (наприклад, виявлення сутності понять, явищ,
процесів, подальше вдосконалення їх вивчення, розробка ознак, рівнів
функціонування, критеріїв ефективності, принципів та умов застосування
тощо);

· всебічне (за необхідності й експериментальне) вивчення практики
вирішення даної проблеми, виявлення її типового стану, недоліків і труд-
нощів, їх причин, типових особливостей передового досвід – таке ви-
вчення дає змогу уточнити, перевірити дані, опубліковані в спеціальних
неперіодичних і періодичних виданнях, підняти їх на рівень наукових
фактів, обґрунтованих у процесі спеціального дослідження;

· обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної
проблеми;
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· експериментальна перевірка запропонованої системи заходів щодо
відповідності її критеріям оптимальності, тобто досягнення максимально
важливих у відповідних умовах результатів вирішення цієї проблеми при
певних затратах часу і зусиль;

· розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо викорис-
тання результатів дослідження у практиці роботи відповідних установ
(організацій).

Виконання завдань дослідження неможливе без ознайомлення
з основними літературними, а можливо й архівними, джерелами з
теми курсової (дипломної) роботи. З метою повного їх виявлення
необхідно використовувати різні джерела пошуку: каталоги і кар-
тотеки кафедр та бібліотеки вищого навчального закладу, а також
провідних наукових бібліотек міста, бібліотечні посібники, при-
книжні та пристатейні списки літератури, виноски і посилання в
підручниках, монографіях, словниках та ін., покажчики змісту річ-
них комплектів спеціальних періодичних видань.

Під час джерелознавчих пошуків необхідно з’ясувати стан ви-
вченості обраної теми сучасною наукою, аби не повторювати в ро-
боті загальновідомих істин, конкретніше, точніше визначити на-
прями та основні розділи свого дослідження.

Одночасно з ознайомленням із літературою слід проводити її
систематизацію. Бібліографічні виписки джерел краще робити на
каталожних картках,  щоб скласти з них робочу картотеку,  яка,  на
відміну від записів у зошиті,  зручна тим,  що її завжди можна,  по-
повнювати новими матеріалами, контролювати повноту добору
літератури з кожного розділу курсової (дипломної) роботи, знахо-
дити необхідні записи. Картки можна групувати в будь-якому по-
рядку, залежно від мети або періоду роботи над дослідженням.

Бібліографічна картка може бути довільного розміру. Залежно
від гостроти зору використовують картки розмірами 105 х 74  мм
(1/8 від листа формату А4), 74 х 52  мм (1/16  від формату А4)  або
стандартні картки  розмірами 100 х 60 мм чи 120 х 80 мм. На картці
повинні бути записані всі вихідні дані стосовно роботи. На звороті
можна написати короткий реферат або окремі цікаві для досліджен-
ня факти, що містяться в роботі. У верхньому правому та лівому
кутах картки залишають вільне місце для нанесення шифрованих
позначок при подальшому систематизуванні картотеки за темами та
алфавітом.



150

При опрацюванні будь-яких джерел, що містять посилання на
іншу літературу,  треба завести картки на ті з них,  які стосуються
досліджуваної теми. Картка, джерело якої не опрацьовано студен-
том-дослідником особисто, у верхньому лівому куті повинна місти-
ти позначку ,,–”, а в нижньому лівому – скорочене посилання на ро-
боту, з якої її переписано: ,, Якобсон, 1905”. При подальшому озна-
йомленні з джерелом позначку перетворюють на ,,+” Зрозуміло, що
кількість бібліографічних посилань буде за ходом роботи, зростати,
що не повинно збентежувати дослідника.

У початковий період роботи над темою найзручнішою є роз-
становка карток в єдиному алфавіті прізвищ авторів та назв ви-
дань. Можна згрупувати картки в картотеці за основними питан-
нями, що розкривають зміст теми курсової, дипломної роботи. То-
ді на каталожних роздільниках олівцем пишуть назви основних
структурних частин роботи: Вступ, Розділ (його назва), Висновки
та ін. Картотека наповнюється  картками відповідно до теми розді-
лів і підрозділів. Доцільно використовувати дублювання карток у
різних розділах та підрозділах, якщо в статті або монографії роз-
крито комплекс питань з теми дослідження. Крім основних відо-
мостей про видання на картках поміщають анотацію, а також
шифр документа і назву бібліотеки, в якій він зберігається.

Складену з теми роботи картотеку необхідно дати на перегляд
науковому керівникові, який порекомендує праці, котрі треба ви-
вчити в першу чергу,  а також ті,  які слід виключити з картотеки
або включити до неї. Після узгодження з керівником наповнення
картотеки встановлюється наявність необхідних видань у бібліоте-
ках навчального закладу та міста. Після цього студент розпочинає
їх вивчення, переходячи до другого етапу роботи над досліджен-
ням.

3.2.4. Робота над змістом
Другий етап починається з вивчення та конспектування літера-

тури з теми курсової або дипломної роботи. Вивчення літератури
треба починати з праць,  де проблема відображається в цілому,  а
потім перейти до вужчих досліджень. Починати ознайомлення з
виданням треба з титульного аркуша,  з’ясувавши,  де,  ким,  коли
воно було видано. Треба переглянути зміст, який розкриває струк-
туру видання, наповнення його розділів, звернутися до передмови,
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де розкрито призначення видання і завдання, поставлені в ньому
автором.

Читаючи видання,  треба уважно стежити за ходом авторської
думки, вміти відрізняти головні положення від доказів й ілюстра-
тивного матеріалу. Часто статті з наукових збірок складні для
сприйняття, тому необхідно їх читати кілька разів, намагаючись
виділити головну ідею та аргументи, якими автор її доводить.
З’ясовуючи це, треба виписати всі необхідні цитати, цифри, факти,
умови, аргументи, якими оперує автор, доводячи основну ідею
статті.

Конспектуючи матеріал, слід постійно пам’ятати тему роботи,
щоб виписувати тільки те, що має відношення до теми досліджен-
ня. Виписувати цитати треба на одну сторону окремих аркушів
паперу стандартного розміру, що допомагає краще орієнтуватися в
накопиченому матеріалі, систематизувати його за темами і про-
блемами. Кожна цитата, приклад, цифровий матеріал мають су-
проводжуватися точним описом джерела з позначенням сторінок,
на яких опубліковано цей матеріал. Застосування так званих роз-
лапкованих цитат, коли думки іншого автора видаються за особис-
ті, розглядається як грубе порушення літературної та наукової ети-
ки, кваліфікується як плагіат.

Однак, це не означає, що студент зовсім не повинен спиратися
на праці інших авторів: чим ширше і різноманітніше коло джерел,
які він використовував, тим вищою є теоретична та практична цін-
ність його дослідження.

Після конспектування матеріалу необхідно перечитати його
знову, щоби склалося цілісне уявлення про предмет вивчення. Для
збору матеріалу з одного питання разом, можна розрізати ті конс-
пекти, де розглянуто кілька питань з теми дослідження.

Правильна та логічна структура роботи – це запорука успіху
розкриття теми. Процес уточнення структури складний і може
тривати протягом усієї роботи над дослідженням. Попередній план
роботи треба обов’язково показати науковому керівникові.

Готуючись до викладення тексту роботи,  доцільно ще раз ува-
жно прочитати її назву, що містить проблему, яка повинна бути
розкрита. Проаналізований та систематизований матеріал виклада-
ється відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів
(глав і параграфів). Кожний розділ (глава) висвітлює самостійне
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питання, а підрозділ (параграф) – окрему частину цього питання.
Тема має бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому по-

чинаючи працювати над розділом, треба відмітити його головну
ідею,  а також тези кожного підрозділу.  Тези необхідно підтвер-
джувати фактами, думками різних авторів, результатами анкету-
вання та експерименту, аналізом конкретного практичного досві-
ду. Треба уникати безсистемного викладення фактів без достат-
нього їх осмислення та узагальнення.

Думки мають бути пов’язані між собою логічно, увесь текст
має бути підпорядкований одній головній ідеї. Один висновок не
повинен суперечити іншому, а підкріплювати його. Якщо виснов-
ки не будуть пов’язані між собою,  текст втратить свою єдність.
Один доказ має випливати з іншого. Для доказу кожного положен-
ня треба наводити аргументи. Щодо кожного розділу роботи необ-
хідно зробити висновки, на основі яких формулюють висновки до
всієї роботи в цілому.

Достовірність висновків загалом підтверджується вивченням
практичного досвіду роботи, конкретних установ щодо яких про-
водиться дослідження.  Оперативно і в повному обсязі зібрати
практичний матеріал, узагальнити його та систематизувати допо-
може оволодіння студентом основними методами дослідження:
спостереженням, експериментом, бесідою, анкетуванням, ін-
терв’ю, математичними методами обробки кількісних даних, ме-
тодом порівняльного аналізу та ін. Найкращих результатів можна
досягти при комплексному використанні цих методів, проте слід
мати на увазі, що, залежно від особливостей теми дослідження,
специфіки предмета і конкретних умов, окремі методи можуть на-
бути переважного значення.

Накопичуючи та систематизуючи факти, треба вміти визначити
їх достовірність й типовість, найсуттєвіші ознаки для наукової ха-
рактеристики, аналізу, порівняння. Аналіз зібраних матеріалів слід
проводити у сукупності, з урахуванням усіх сторін відповідної
сфери діяльності (чи установи). Порівняльний аналіз допомагає
виділити головне, типове в питаннях, що розглядаються, просте-
жити зміни, що сталися в роботі культурологічних і документно-
інформаційних установ протягом останніх років, виявити закономі-
рності, проаналізувати причини труднощів у їх функціонуванні,
визначити тенденції та перспективи подальшого розвитку.
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Кількісні дані,  що ілюструють практичний досвід роботи,  мо-
жна проаналізувати за методом ранжованого ряду, розподіливши
матеріали за роками, звівши їх у статистичні таблиці, таблиці для
порівняння та ін., що дасть змогу зробити конкретні висновки.

Таким чином, широке використання відомих у науці методів
накопичення, вивчення, систематизації фактів та практичного до-
свіду в цілому дасть змогу виконати основне завдання курсового
(дипломного) дослідження, поєднати знання в цілісну систему, ви-
вести певні закономірності, визначити подальші тенденції розвит-
ку теорії та практики відповідної сфери діяльності.

3.2.5. Заключний етап роботи
На цьому етапі передбачається написання студентом вступу та

висновків до курсової або дипломної роботи, оформлення списку
літератури та додатків, редагування тексту, його доопрацювання з
урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до
захисту.

Літературне оформлення роботи є важливим елементом її ви-
конання і одним із багатьох чинників,  на які зважає Державна ек-
заменаційна комісія при оцінюванні під час захисту. Передусім
звертається увага на змістовний аспект викладу матеріалу: логіч-
ність і послідовність, повнота і репрезентативність, тобто широта
використання наукових джерел, загальна грамотність та відповід-
ність стандартам і прийнятим правилам, а також на список літера-
тури і додатки, на зовнішнє оформлення титульного аркуша.

Роботу рекомендується виконувати спочатку в чорновому варі-
анті. Це дозволяє вносити до тексту необхідні зміни і доповнення,
як з ініціативи самого автора, так і згідно з зауваженнями керівни-
ка.

Перш ніж представляти чернетку керівникові, треба ще раз пе-
реглянути,  чи логічно викладено матеріал,  чи є зв’язок між параг-
рафами та главами, чи весь текст ,,працює” на головну ідею курсо-
вої (дипломної) роботи. Такий уявний структурний аналіз роботи
допоможе краще побачити нелогічність в її структурі та змісті.

Оформляючи текст роботи, треба знайти час для повторного
перегляду першоджерел. Це допоможе побачити все цінне, що бу-
ло пропущено на початку вивчення теми, наштовхне на цікаві ду-
мки, поглибить розуміння проблеми.
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Доцільно відкласти текст і повернутися до нього через деякий
час, щоб подивитися на роботу очима сторонньої особи. Весь цей
час не слід читати щось із теми роботи,  але постійно думати над
нею.  У цей період,  коли тема вивчена та викладена,  з'являються
власні думки, власна оцінка та розуміння проблеми – неодмінна
умова поліпшення структури і змісту роботи.

Під час редагування тексту бажано прочитати роботу вголос,
що дозволить побачити можливу непереконливість доказів, кост-
рубатість фраз та уникнути цього. Не треба боятися скорочувати
написане –  від цього текст тільки виграє.  Під час підготовки чер-
нетки слід ретельно відредагувати кожне речення,  звернути увагу
на вибір необхідних формулювань,  які б просто і чітко,  коротко й
доступно виражали зміст викладених питань. Не варто послугову-
ватися складними синтаксичними конструкціями - вони часом
слабо зв’язані між собою логічно, містять двозначні тлумачення
тощо.

У роботі необхідно прагнути дотримуватися прийнятої термі-
нології, позначень, умовних скорочень і символів, не рекоменду-
ється вживати слова і вирази-штампи, вести виклад від першої
особи: ,,Я спостерігав”, ,,Я вважаю”, ,,Мені здається”, ,,На мою
думку”, ,,Ми отримуємо”, ,,Ми спостерігаємо”. Слід уникати в те-
ксті частих повторень слів чи словосполучень.

При згадуванні в тексті прізвищ учених-дослідників, практиків
тощо ініціали, як правило, ставляться перед прізвищем (Ю.А. Бі-
лявський, а не Білявський Ю.А., як це прийнято в списках літера-
тури).

Чернетку дипломної роботи треба писати на окремих аркушах
паперу з однієї сторони з полями (приблизно шириною 3-4 см) чо-
рнилом, чітко і розбірливо. Недотримання такої вимоги ускладнює
внесення автором необхідних змін до тексту, які можна зробити на
полях або на зворотному боці аркуша. Тут же можуть бути зроб-
лені зауваження або пропозиції керівником роботи. Бажано не від-
кладати оформлення чорнового варіанта роботи на останні дні
встановленого терміну. Завдання студента – якомога раніше пода-
ти чернетку керівникові. Вважається нормою, коли курсова (дип-
ломна) робота переробляється кілька разів. Навіть досвідчені авто-
ри неодноразово допрацьовують свої роботи.

Після остаточного узгодження чернетки з керівником можна
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оформляти чистовий варіант. Перед тим, як друкувати з чернетки
роботу, її слід старанно ще раз перевірити, уточнити назви розді-
лів, підрозділів, таблиць, послідовність розміщення матеріалу, зві-
рити цифрові дані, обґрунтованість і чіткість формулювань, ви-
сновків та рекомендацій.

Обсяг курсової роботи має бути в межах 25-30 сторінок друко-
ваного тексту, обсяг кваліфікаційної роботи 40-50 сторінок маши-
нописного тексту, дипломної роботи – в межах 50–60 сторінок
машинопису, без урахування додатків і списку літератури. Робота
повинна бути написана державною мовою. Для студентів третього
та четвертого курсу допускається курсова робота в рукописній фор-
мі.

Дипломна (курсова, випускна) робота повинна містити такі
складові частини:

· титульний аркуш;
· зміст;
· анотація;
· реферат;
· вступ;
· сучасний стан проблеми та огляд літератури;
· матеріали та методика досліджень;
· фізико-географічна характеристика району досліджень (за необхід-

ності)
· основна частина (3-4 розділи);
· висновки;
· список літературних джерел;
· додатки.
Титульний аркуш. Робота починається з титульного аркуша,

оформленого згідно з чинними нормами. Титульний аркуш не по-
винен мати відхилень в оформленні (розмір шрифту, рисунки, виді-
лення кольором, підкреслення та ін.). На ньому вказуються мініс-
терство, назва навчального закладу, в якому виконувалася робота,
назва кафедри, на якій вона виконувалась, повна назва теми робо-
ти, прізвище та ініціали студента-виконавця, курс, група, факуль-
тет, де він навчається, прізвище, ініціали, вчене звання наукового
керівника, рік і місце виконання роботи.

Реферат. На другій сторінці роботи розташовують реферат, об-
сягом до 1000 знаків англійською (або німецькою чи французькою)
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та українською мовами.
Зміст. Другу сторінку курсової та третю – дипломної роботи

займає ,,ЗМІСТ”. У ньому наводяться назви всіх структурних час-
тин роботи з указуванням порядкового номера сторінки, на якій
розділ починається. Кожний розділ роботи починається з нової сто-
рінки. Остання сторінка розділу повинна бути заповнена більше ніж
на 1/3. Не допускається розміщувати назву підрозділу та пункту в
нижній частині сторінки, якщо після неї буде тільки один рядок тек-
сту.

Вступ. Обсяг вступу не повинен перевищувати 1-2 сторінки.
Вступ умовно складається з трьох частин. У першій характеризу-
ється досліджуваний об’єкт, явище, доводиться актуальність обра-
ної теми. Друга частина висвітлює загальний стан вивченості
об’єкта досліджень та підводить до заключної третьої частини
вступу –  мета роботи (одне речення)  та її завдання (2-4  пункти).
Розділ повинен бути побудований таким чином, щоби при читанні
тільки вступу й висновків у стороннього читача склалося повне
уявлення про те, що досліджувалося в роботі й навіщо.

Сучасний стан проблеми та огляд літератури. У цьому роз-
ділі наводять переважну більшість посилань на літературні джере-
ла. Обсяг розділу не повинен перевищувати 7– 9 сторінок. Кожна
цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; ци-
тування повинно бути повним, без довільного скорочення авторсь-
кого тексту, у тій граматичній формі, у якій його подано в джерелі.

Огляд має бути систематизованим аналізом теоретичної, мето-
дичної й практичної новизни, значущості, переваг та недоліків
розглядуваних робіт, які доцільно згрупувати таким чином: робо-
ти, що висвітлюють історію розвитку проблеми, теоретичні робо-
ти,  які повністю присвячені темі,  потім ті,  що розкривають тему
частково. У тексті посилання повинні наводитись за однією з двох
схем:

– ,,... у роботах ряду авторів (Ярошенко, 1989; Іванов, Петренко,
1992; Кльонов та ін., 1975)”; ,,... за даними М.М. Ярошенка (1989),
В. А. Іванова й М.П. Петренка (1992) та А.А. Кльонова зі співавто-
рами (1975)”;

– ,,... за даними А. В. Івашова [3], П. П. Мусієнка [4, с. 169-170]”,
або ,,...ряд інших авторів [9–11]”.

Якщо студентом особисто не опрацьовано літературне джерело,
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то посилання на нього наводять за зразком: ,,(В.В.Яценко, 1875; цит.
за Карпов, 1978)”. В іншому випадку посилання на роботу В.В. Яце-
нко (1975), без згадування роботи А. А. Карпова (1978) буде розці-
нюватися як плагіат.

Закінчити огляд треба коротким висновком про ступінь висвіт-
леності в літературі основних аспектів теми.

Матеріали та методика досліджень. Цей розділ повинен міс-
тити вичерпну інформацію, яка дозволить повторити аналогічні до-
слідження для порівняння результатів.

При характеристиці тривіальних методів математичної (статис-
тичної) обробки даних не потрібно занадто детально їх описувати,
достатньо навести посилання на підручник (монографію), у якому
вони детально охарактеризовані. Оригінальні методи числового
опрацювання матеріалу повинні бути детально висвітлені та обґрун-
товані.

Статистична обробка матеріалу в дипломних (курсових, випуск-
них) роботах студентів екологічного факультету є обов’язковою.

Фізико-географічна характеристика району досліджень. У
екологічних, флористичних та фауністичних роботах цей розділ
повинен містити детальну характеристику району досліджень (гео-
графічне положення, клімат, ґрунти, рослинний та тваринний світ)
з необхідною кількістю посилань на літературні джерела.

У роботах, проведених у лабораторних умовах, цей розділ мож-
на опустити, але в такому випадку попередній розділ необхідно
розширити детальними характеристиками місця та умов проведення
дослідження.

Основна частина. Як правило, робота містить 3-4 основних
розділи, але в кожному конкретному випадку їх кількість повинна
чітко відображати всі етапи та аспекти дослідження.

Обсяг основних розділів роботи не повинен бути меншим за 2/3
від сумарного об’єму (без додатків).

Основні розділи повинні мати бібліографічні посилання на літе-
ратуру, що дозволяє аналізувати власні дані та порівнювати їх з да-
ними інших літературних джерел.

Кожний розділ роботи повинен завершуватись короткими ви-
сновками (1-2 речення), які дозволяється дублювати в загальних ви-
сновках до всієї роботи.

Висновки. Логічним завершенням роботи є висновки. Головна
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їх мета – підсумки проведених досліджень. Висновки подаються у
вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій.
Дуже важливо, щоби вони відповідали поставленим завданням. У
висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося
виявити в результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми, а
також конкретні рекомендації щодо їх усунення. Основна вимога
до заключної частини – не повторювати змісту вступу, основної
частини роботи і висновків, зроблених у розділах. Не потрібно за-
надто перенавантажувати висновки числовими даними.

Обсяг висновків не повинен перевищувати 1-2 сторінки. Висно-
вки, як правило складаються з 3-7 пунктів. До складу кожного пунк-
ту входять 1-3 речення.

Список літературних джерел. Він складається на основі ро-
бочої картотеки і відображає обсяг використаних джерел та сту-
пінь вивченості досліджуваної теми, свідчить про рівень володіння
навичками роботи з науковою літературою. ,,Список...” повинен
містити бібліографічний опис джерел, використаних студентом під
час роботи над темою. Укладаючи його, необхідно додержуватися
вимог державного стандарту. Кожний, бібліографічний запис тре-
ба починати з нового рядка, літературу слід розташовувати в алфа-
вітному порядку авторів та назв праць, спочатку видання українсь-
кою мовою, потім – іноземними. Бібліографічні записи в
,,Списку...” повинні мати порядкову нумерацію.

Для курсових робіт рекомендована кількість джерел складає
15-50, для дипломних робіт – 40-100. При достатньому обґрунту-
ванні кількість посилань може бути збільшена.

Бібліографічний опис подається мовою джерела.
Посилання можна наводити за однією з двох схем:
· в алфавітному порядку, спочатку україномовні та російськомовні

джерела, потім – іншомовні;
· у порядку згадування в тексті (якщо перелік невеликий за обсягом).
Усі джерела повинні бути проаналізовані в тексті роботи, тобто

не повинно бути зайвих джерел і, навпаки, усі джерела, на які є по-
силання в тексті роботи, повинні бути зазначені в ,,Списку…”.

Не допускається наведення одного джерела в списку літератури
кілька разів,  наприклад,  спочатку як збірника робіт,  а потім як
окремих робіт із нього.

Додатки. У ,,ДОДАТКИ” виноситься цифровий матеріал, рису-
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нки,  схеми,  які займають більше однієї друкованої сторінки та
ускладнюють розуміння роботи. Додатки зазначаються великими
літерами. На кожний додаток повинно бути посилання в тексті, на-
приклад, ,,... незначна частка евритопних видів (дод.Б)”. При повто-
рному згадуванні використовують вислів ,,(див. дод. Б)”.

Правила оформлення додатків такі самі, як й інших складових
частин роботи – таблиць, діаграм та графіків, рисунків, тексту.

3.2.6. Підготовка до захисту та захист роботи
Захист курсової роботи проводиться відповідно до графіка, за-

твердженого кафедрою  у складі керівника та двох-трьох членів
кафедри.

Дипломна робота друкується та подається в ДЕК з рецензією
провідного спеціаліста чи практичного працівника та відзивом на-
укового керівника роботи.

Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні
Державної екзаменаційної комісії та регламентується "Положен-
ням про організацію навчального процесу у вищих навчальних за-
кладах".

Захист дипломних робіт може проводитись як у вищому навча-
льному закладі, так і на підприємствах, у закладах та організаціях,
якщо тема має для них науково-теоретичний або практичний інте-
рес або у разі виконання роботи на їх базі.

До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які вико-
нали всі вимоги навчального плану. Списки студентів, допущених
до захисту дипломних робіт, подаються в державну комісію дека-
ном факультету.

Державній комісії перед захистом дипломних робіт декан фа-
культету подає такі документи:

· зведена відомість про виконання студентами навчального плану і
про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт,
практик, державних екзаменів;

· відзив керівника на дипломну роботу;
· рецензія на дипломну роботу спеціаліста відповідної кваліфікації і

профілю.
Склад рецензентів затверджується деканом факультету за по-

данням завідувача випускаючої кафедри.
Державній комісії можуть бути подані також інші матеріали,
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що характеризують наукову і практичну цінність виконаної робо-
ти: друковані статті за темою роботи, документи, які підтверджу-
ють практичне застосування роботи: макети, таблиці, діаграми,
схеми виробів, тощо.

На захист можуть бути запрошені керівники підприємств, ор-
ганізацій, установ, на замовлення яких було здійснено досліджен-
ня.

Процедура захисту включає:
· доповідь студента про зміст роботи;
· запитання до автора;
· оголошення відзиву наукового керівника або його виступ;
· відповіді студента на зауваження  рецензента;
· заключне слово студента;
· рішення комісії про оцінку роботи.
Вступне слово необхідно підготувати заздалегідь у формі до-

повіді, у якій доцільно висвітлити такі важливі питання: обґрунту-
вання актуальності теми дослідження; мета, завдання, об’єкт,
предмет дослідження; що вдалося встановити, виявити, довести;
якими методами це досягнуто; елементи новизни у теоретичних
положеннях та в практичних рекомендаціях; з якими труднощами
довелося зіткнутися в процесі дослідження, які положення не
знайшли підтвердження.

У виступі мають міститися також відповіді на основні заува-
ження наукового керівника, а для дипломної роботи – і рецензента.
Доповідь студента не повинна перевищувати за часом 10-12 хви-
лин.

Для кращого сприймання присутніми матеріалу бажано надати
ілюстративні матеріали (власні таблиці, діаграми, графіки, фраг-
менти, сюжети) на великих аркушах паперу або з використанням
сучасних технічних засобів.

Під час захисту роботи студент зобов’язаний дати вичерпні
відповіді на всі зауваження у відзивах та рецензіях,  а також у ви-
ступах на захисті. Захист дипломної роботи фіксується в протоколі
засідання ДЕК.

Результати захисту роботи визначаються оцінками ,,відмінно”,
,,добре”, ,,задовільно” і ,,незадовільно” з урахуванням якості вико-
нання всіх частин роботи та рівня її захисту. Оцінка за курсову ро-
боту заноситься до залікової книжки студента та в екзаменаційну
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відомість. Оцінка з дипломної роботи виставляється на закритому
засіданні ДЕК і оголошується її головою дипломнику і всім прису-
тнім на відкритому засіданні.

Складання державних екзаменів або захист дипломних робіт
проводиться на відкритому засіданні державної комісії за участю
не менш, як половини її складу, з обов’язковою присутністю голо-
ви комісії.

Студент, який на захисті дипломної роботи отримав незадові-
льну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу і йому
видається академічна довідка. У разі, коли захист дипломної робо-
ти визнається незадовільним, державна комісія встановлює, чи
може студент подати на повторний захист ту саму роботу з до-
опрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визна-
чену відповідною кафедрою.

Студент, який не склав державного екзамену або не захистив
дипломну роботу, допускається до повторного складання держав-
них екзаменів чи захисту дипломної роботи протягом трьох років
після закінчення вищого навчального закладу.

Студентам, які не склали державні екзамени або не захищали
дипломну роботу з поважної причини, ректором вищого навчаль-
ного закладу, може бути продовжений строк навчання до наступ-
ного терміну роботи державної комісії зі складанням державних
екзаменів чи захистом дипломних робіт,  але не більше одного ро-
ку.

Студенти, які виявили особливі здібності до наукової творчос-
ті, захистили дипломну роботу на ,,відмінно”, мають публікації, є
переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт, можуть бути рекомендовані державною комісією до вступу
в аспірантуру.

Кращі роботи можна рекомендувати на конкурси студентських
робіт, а також до друку в студентських збірниках. Дипломні і кур-
сові роботи подаються на конкурси, якщо вони являють собою
розробки, проведені студентами в процесі навчання, і отримані в
них результати опубліковані, впроваджені в практику або в навча-
льний процес. При цьому учасниками конкурсу можуть бути сту-
денти поточного навчального року або ті, хто закінчив ВНЗ у по-
точному навчальному році.
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3.2.7. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження
Підготовка кваліфікованих працівників, молодших спеціаліс-

тів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів здійснюється за освітньо-
кваліфікаційними рівнями (ступеневою освітою) згідно з відповід-
ними освітньо-професійними програмами.

Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на
основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені
спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний
досвід їх застосування та продукування нових звань для вирішення
проблемних професійних завдань у певній галузі. Магістр повинен
мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти
методологією наукової творчості, сучасними інформаційними тех-
нологіями, методами отримання, обробки, зберігання і викорис-
тання наукової інформації, бути спроможним до плодотворної на-
уково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності.

Магістерська освітньо-професійна програма включає в себе дві
приблизно однакові за обсягом складові – освітню і науково-
дослідницьку.

Зміст науково-дослідницької роботи магістра визначається ін-
дивідуальним планом. Одночасно призначається науковий керів-
ник, котрий повинен мати науковий ступінь і (або) вчене звання і
працювати в даному ВНЗ. Підготовка магістра завершується захи-
стом магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної
комісії.

Магістерська робота – це самостійна науково-дослідницька
робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з ме-
тою публічного захисту і отримання академічного ступеня магіст-
ра. Основне завдання її автора –продемонструвати рівень своєї на-
укової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і ви-
рішувати конкретні наукові завдання. Ця випускна кваліфікаційна
праця наукового змісту має внутрішню єдність і відображає хід та
результати розробки вибраної теми. Вона являє собою новий по
суті і досить специфічний вид кваліфікаційної роботи.

Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий харак-
тер,  оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра,  а з ін-
шого – є самостійним оригінальним науковим дослідженням сту-
дента, у розробці якого зацікавлені установи, організації або під-
приємства.
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Оскільки підготовка магістрів у нашій країні є справою віднос-
но новою, то поки що не розроблені більш-менш уніфіковані ви-
моги щодо змісту й структури магістерської дисертації як виду
кваліфікаційної роботи.

Прийнятною вважається така її структура:
· титульний аркуш;
· зміст;
· вступ;
· розділи і підрозділи основної частини;
· висновки;
· список використаних  джерел;
· додатки.
Наповнення кожної частини магістерської роботи визначається

її темою. Вибір теми, етапи підготовки, пошук бібліографічних
джерел, вивчення їх і добір фактичного матеріалу, методика напи-
сання, правила оформлення та захисту магістерської роботи мають
багато спільного з дипломною роботою студента і кандидатською
дисертацією здобувача наукового ступеня. Тому в процесі її підго-
товки слід застосовувати методичні й технічні прийоми підготовки
наукової праці згідно з існуючими вимогами.

Виходячи з того, що магістерська підготовка – це по суті лише
перший серйозний крок студента до науково-дослідницької і нау-
ково-педагогічної діяльності, що логічно завершується вступом до
аспірантури і підготовкою кандидатської дисертації, магістерська
робота не може розглядатись як науковий твір вищого ґатунку,
оскільки ступінь магістра – це не вчений, а лише академічний сту-
пінь, який підтверджує освітньо-професійний рівень випускника
вищої школи і свідчить про наявність у нього знань, умінь і нави-
чок, притаманних науковому працівникові-початківцю.

Вимоги до магістерської роботи в науковому відношенні вищі,
ніж до дипломної роботи, однак нижчі, ніж до кандидатської дисе-
ртації. На відміну від дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата, що є науково-дослідницькими працями, магістерська
робота як самостійне наукове дослідження, кваліфікується як на-
вчально-дослідницька праця, в основу якої покладено моделюван-
ня більш-менш відомих рішень, її тематика та науковий рівень
мають відповідати освітньо-професійній програмі навчання. Вико-
нання зазначеної роботи повинне не стільки вирішувати наукові
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проблеми (завдання), скільки засвідчити, що її автор здатний на-
лежним чином вести науковий пошук, розпізнавати професійні
проблеми, знати загальні методи і прийоми їх вирішення.

При оцінці випускної кваліфікаційної роботи виходять з того,
що магістр повинен уміти:

· формулювати мету і завдання дослідження;
· складати план дослідження;
· вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних ін-

формаційних технологій;
· використовувати сучасні методи наукового дослідження,

модифікувати наявні та розробляти нові методи виходячи із за-
вдань конкретного дослідження;

· обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі
відомих літературних джерел;

· оформляти результати досліджень відповідно до сучасних
вимог у вигляді звітів, рефератів, статей.

Процедура підготовки і захисту магістерської роботи подібна
до захисту дипломної роботи і є спрощеною порівняно з кандидат-
ською дисертацією. Якщо основні положення, висновки і рекоме-
ндації кандидатського дослідження мають бути опубліковані в на-
укових виданнях, то стосовно магістерської роботи ця вимога не е
обов'язковою. Процедура захисту магістерської роботи  не потре-
бує автореферату.

Здобувач ступеня кандидата і доктора наук подає в спеціалізо-
вану вчену раду перелік документів, регламентованих ВАК Украї-
ни. Здобувач ступеня магістра обмежується поданням у Державну
екзаменаційну комісію лише самої  роботи (разом з відзивами нау-
кового керівника і провідного фахівця) і довідки про виконання
індивідуального плану з освітньо-професійної програми магістра.

Спрощеною є й сама процедура публічного захисту магістер-
ської роботи, оскільки не потрібно призначати офіційних опонен-
тів і провідної установи. Така робота підлягає лише обов'язковому
рецензуванню. Незважаючи на суттєві відмінності між магістерсь-
кою роботою і кандидатською дисертацією, принципи їх підготов-
ки є загальними.

По закінченні навчання випускникові магістратури видається
диплом, у додатку до якого вказується тема магістерської роботи.
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Студенти, котрі успішно закінчили магістратуру, як правило,
продовжують навчання в аспірантурі.

Типові помилки в написанні та оформленні роботи.
1. Зміст роботи не відповідає плану курсової (дипломної,  ма-

гістерської) роботи або не розкриває тему повністю чи в її основ-
ній частині.

2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну
проблемну ситуацію, стан об’єкта.

3. Мета дослідження не пов’язана з проблемою,  сформульо-
вана абстрактно і не відбиває специфіки об’єкта і предмета дослі-
дження.

4. Автор не виявив самостійності,  робота являє собою компі-
ляцію або плагіат.

5. Не зроблено глибокого і всебічного аналізу сучасних офі-
ційних і нормативних документів, нової спеціальної літератури
(останні 5-10 років) з теми дослідження.

6. Аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з
теми роботи має форму анотованого списку і не відбиває рівня до-
сліджуваності проблеми.

7. Не розкрито зміст та організацію особистого експеримен-
тального дослідження (його суть, тривалість, місце проведення,
кількість обстежуваних об’єктів, їхні характеристики), поверхово
висвітлено стан практики.

8. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висно-
вки не відповідають поставленим завданням.

9. У роботі відсутні посилання на першоджерела або вказані
не ті, з яких запозичений матеріал.

10.  Бібліографічний опис джерел у списку використаної літе-
ратури наведено довільно, без додержання вимог державного ста-
ндарту.

11.  Як ілюстративний матеріал використано таблиці, діаграми,
схеми, запозичені не з першоджерел, а з підручника, навчального
посібника, монографії або наукової статті.

12. Обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, во-
на виконана неохайно, з помилками.
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Контрольні запитання
1. На що спрямована державна політика України з наукової та нау-

ково-технічної діяльності?
2. Назвіть основні принципи при здійсненні державного управління

та регулювання науковою діяльністю.
3. Назвіть структуру організацій, які формують науку України.
4. Хто  є  суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності?
5. Назвіть пріоритетні напрями державної підтримки науково-

технічної діяльності в  Україні.
6. Що означає триступенева система підтримки науки  в  Україні?
7. Охарактеризуйте  систему  підготовки  наукових і науково-

педагогічних кадрів   в  Україні.
8. Назвіть основні види та форми науково-дослідної роботи студен-

тів.
9. Дайте визначення методології  та наведіть її основні  функції.
10. Дайте визначення методики та вкажіть основні методи  дослі-

джень.
11. Які існують пізнавальні прийоми і форми наукових  досліджень?
12. У чому полягає сутність курсової роботи та яка послідовність її

виконання?
13. У чому полягає сутність дипломної (випускної) роботи та яка по-

слідовність її  виконання?
14. У чому полягає підготовка до захисту та захист курсової, дипло-

мної роботи?
15. У чому полягає сутність магістерської роботи як кваліфікаційно-

го дослідження?
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Розділ 4

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ

4.1. Екологічна освіта як основа екологічної культури
Екологічна безпека суспільства тісно пов’язана з рівнем куль-

тури, освіченості та вихованості людей у цьому суспільстві. Подо-
лання наслідків вторгнення людини у біосферну систему саморе-
гуляції, яка формувалася у процесі еволюції планети протягом мі-
льйонів років, вимагає особливих знань, обережності, передбачли-
вості та високих прогностичних можливостей науки, що гаранту-
ють безпеку біосфери. Осмислюючи екологічну безвихідь, прогре-
сивна світова думка перебуває у пошуку оптимальних моделей
безпечного входження людства у третє тисячоліття. Пріоритетною
серед них є схвалена Конференцією ООН “Природне середовище і
розвиток”, присвяченою навколишньому середовищу і сталому
розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992), модель стійкого (збалансованого,
екологічно безпечного, стратегічного) розвитку, що має забезпечи-
ти розв’язання соціально-економічних завдань і вирішення про-
блем збереження довкілля, природно-ресурсного потенціалу та
здоров’я населення як вищої цінності держави. В основі цієї моде-
лі лежить екологічний імператив – нагальна потреба дотримува-
тись законів Природи, розуміти і беззаперечно сприймати вимоги
й обмеження,  що визначаються цими законами,  в усіх аспектах
життєдіяльності людини.

Сьогодні в усі сфери буття людини,  у тому числі й в освіту,
входить принцип природовідповідності. Тому екологізацією охоп-
лений увесь комплекс суспільного життя – наука, виробництво,
економіка, культура, освіта тощо. Так, у найважливіших міжнаро-
дних документах останнього десятиріччя, присвячених проблемам
навколишнього середовища і гармонійного розвитку людства, ве-
лика увага приділяється екологічній культурі і свідомості, інфор-
мованості людей про екологічну ситуацію як у світі загалом,  так і
в окремому регіоні зокрема,  їх обізнаності з можливими шляхами
вирішення різних екологічних проблем, з концептуальними підхо-
дами до збереження цивілізації й біосфери в цілому.

Екологічна культура на рівні особистісних цінностей – це
ступінь моральної зрілості людини, глибоко закорінений у підсві-
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домості. Зовні це проявляється як наявність або відсутність здоро-
вого глузду у індивіда, а відтак і у суспільства в цілому – низький
рівень екологічної культури є ознакою загального морального за-
непаду суспільства.

Екологічна культура характеризується:
· наявністю світоглядних ціннісних орієнтацій щодо природи;
· різнобічними глибокими знаннями про навколишнє середовище

(природне і соціальне);
· набуттям умінь і досвіду вирішення екологічних проблем;
· екологічним стилем мислення і відповідальним ставленням до

природи і свого здоров’я;
· безпосередньою участю у природоохоронній діяльності;
· передбаченням можливих негативних наслідків природо перетво-

рювальної діяльності людини тощо.
Екологічна культура виявляється у свідомості,  мисленні і по-

ведінці особистості. Саме екологічна культура особистісного рівня
функціонування є об’єктом освітньо-виховної екології, а вихован-
ня екологічної свідомості на сучасному етапі розвитку суспільства
розглядається як об’єктивна необхідність.

Екологічна відповідальність, що є одним з основних критеріїв
екологічної культури, як інтерактивна морально-екологічна якість
інтегрує основні ознаки таких категорій як співпричетність, небай-
дужість, гуманізм, бережливість, дбайливість, раціональність, доці-
льність. У цілісній структурі особистості вона виконує функцію
регулювання взаємовідносин людини із соціоприродним середо-
вищем,  що оточує її.  Перелічені категорії мають ціннісний харак-
тер, принципово спільну природу і формуються під час суспільної
діяльності як результат інтеріоризації соціальних цінностей, норм і
правил (інтеріоризація – процес включення певних цінностей і
норм поведінки до внутрішнього світу людини в результаті актив-
ної взаємодії індивіда із середовищем, у якому людина робить сві-
домий вибір).

Шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну
екологічну освіту та виховання, які наразі стали необхідною скла-
довою гармонійного, екологічно безпечного розвитку суспільства.

Екологічна освіта та виховання – це система послідовного
неперервного формування екологічної культури, що здійснюється у
процесі соціалізації особистості через навчання, виховання, само-
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освіту, а також досвід життєдіяльності. Екологічна освіта є ре-
зультатом засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок тео-
рії та практики раціонального природокористування і охорони до-
вкілля,  формування екологічного мислення й світогляду,  що базу-
ються на принципі індивідуальної екологічної відпові-дальності.
Саме екологічна освіта, що використовує новітні досягнення науки
і техніки, відіграє провідну роль в усвідомленні та розумінні су-
часних проблем довкілля.

Серед головних ідей екологічної освіти можна виділити такі:
· формування світогляду на основі сучасної екологічної картини сві-

ту;
· усвідомлення єдності усього живого й неживого у природі;
· пізнання себе як частини навколишнього світу;
· розуміння різноманітності цінностей природи;
· розуміння екологічних взаємозв’язків як процесів обміну речови-

ною, енергією, інформацією, що забезпечують цілісність живих систем;
· перехід від антропоцентричного підходу до вивчення природних

процесів та явищ до екоцентристського та поліцентристського підходів;
· розуміння причин суперечностей (виникнення екологічних про-

блем) у системі “природа – суспільство” як невідповідності природних та
соціальних законів;

· розуміння екологічної кризи як кризи культури;
· розуміння вагомості внеску екологічної культури у загальну куль-

туру людини;
· усвідомлення морального вибору способів доцільної діяльності, уз-

годженої з екологічними і моральними імперативами ;
· виховання екологічної відповідальності за стан навколишнього

природного середовища, свого здоров’я та здоров’я інших людей;
· розуміння концепції стійкого розвитку людства як коеволюції

(принципу спільного, узгодженого, природо-відповідного розвитку) сус-
пільства і природи;

· розуміння необхідності гармонізації взаємовідносин суспільства і
природи.

Екологічна освіта спрямовується на поєднання раціонального й
емоційного у взаємовідносинах людини з природою на основі
принципів добра й краси, розуму й свідомості, патріотизму й уні-
версалізму, наукових знань і дотримання екологічного права.

Необхідність розширення та вдосконалення системи екологіч-
ної освіти визнана більшістю країн світу. Екологічне виховання й
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інформування населення, підготовка висококваліфікованих фахів-
ців-екологів названі у програмних документах Конференції ООН
“Природне середовище і розвиток” (Ріо-де-Жанейро, 1992), матеріа-
лах ЮНЕП “Перспективи навколишнього середовища на період до
2000 р. і надалі” (1987 р.) та матеріалах Брутландської комісії
“Наше спільне майбутнє” (1987 р.) одними з найважливіших засо-
бів здійснення переходу до гармонійного розвитку усіх країн світу.
Необхідність переходу освітньо-виховної екології на нові науково-
природничі засади усвідомлюється сьогодні і науковцями, і педа-
гогами-практиками, й суспільством в цілому. Однак, перехід осві-
ти до навчання молоді на принципах нової екологічної парадигми
є достатньо складним завданням – перед науковцями світу вперше
стоїть проблема екологізації матеріальної і духовної сфер діяльно-
сті людства.

Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, еко-
логічної свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки
взаємовідносин людського суспільства й природи наразі є одним із
головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних і
соціально-економічних проблем як на глобальному, так і на націо-
нальному рівні.

Зростання актуальності проблем реалізації концепції стійкого
розвитку в Україні гостро ставить питання про поліпшення якості
екологічної освіти й виховання. Підготовка фахівців, здатних шви-
дко сприймати нові вимоги еколого-економічної політики та ефек-
тивно вирішувати сучасні екологічні проблеми, можлива лише за
умови подальшого вдосконалення всієї системи екологічного ви-
ховання та освіти, оскільки розвиток національної системи освіти з
її головною складовою – екологічною освітою – є однією з рушій-
них сил у процесі переходу українського суспільства до гармоній-
ного розвитку. Це обумовлено також і тим, що проблеми екологіч-
ної освіти і виховання вже виходять за національні межі і все бі-
льше набувають міжнародного характеру.

За даними Міністерства освіти  науки України, починаючи з
1988 р., у державі створено національну систему екологічної осві-
ти. Поштовхом до її розвитку стала Міжурядова конференція з
просвітництва стосовно навколишнього середовища, що відбулася
у Тбілісі у 1977 році, яка визначила сутність екологічної освіти у
сучасних умовах. У Декларації конференції записано: “Правильно
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зрозуміла освіта у галузі навколишнього середовища повинна яв-
ляти собою всебічний, триваючий упродовж всього життя процес
освіти, який враховує реалії світу, що швидко змінюється. Вона
має підготувати людину до життя, озброївши її розумінням основ-
них проблем сучасного світу і давши їй навички і засоби, необхід-
ні для того, щоб вона могла відігравати за належної поваги до ети-
чних цінностей плідну роль у поліпшенні життя і захисті навко-
лишнього середовища”.

Слід зауважити,  що одним із недоліків системи освіти,  яка іс-
нувала дотепер, було те, що природа розглядалася як енергетичний
та сировинний ресурс матеріального виробництва, а її цінність ви-
значалася, насамперед, як господарська. Екологічний аспект розу-
міння природи, як необхідного середовища життєдіяльності люди-
ни, залишався на периферії екологічної освіти, головним критерієм
якої було раціональне природокористування. Проте, і така система
екологічної освіти, незважаючи на її недоліки, була кроком упе-
ред, але у сучасних умовах вона потребує подальшого розвитку і
вдосконалення.

Екологічна освіта України має багату історію – від появи у ви-
щих навчальних закладах України перших навчальних курсів з пи-
тань екології, охорони навколишнього середовища та раціонально-
го природокористування у середині 70-х років минулого століття,
до розробки і затвердження Концепції екологічної освіти України
(2001 р.) та розробки, затвердження і поступового впровадження
плану реалізації цієї Концепції на 2002-2005 рр. Широке розуміння
необхідності екологічної освіти і виховання в Україні почало при-
ходити після здобуття нею незалежності.  Важливим етапом у роз-
витку екологічної освіти в Україні була спільна постанова Держа-
вного комітету УРСР з охорони природи та Міністерства вищої і
середньої спеціальної освіти УРСР “Про стан екологічної освіти в
системі Мінвузу УРСР” (№11/4/210 від 24.04.1990 р.), якою була
затверджена “Республіканська програма екологічної освіти у ви-
щих та середніх спеціальних навчальних закладах Української РСР
на період до 2005 року”. На виконання Програми значно розшири-
лася мережа ВНЗ,  у яких здійснюється підготовка фахівців-
екологів, та межі вивчення екології, з’явилася низка нових, важли-
вих у практичному значенні напрямів, які покликані забезпечити
вирішення екологічних проблем у всіх сферах людської діяльності.
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Наступним важливим кроком став Указ Президента України від
12.09.1995 р. “Про основні напрями реформування вищої школи в
Україні”, у якому було сформульовано завдання щодо створення
вищезгаданої Концепції екологічної освіти і виховання в Україні.

 Концепція екологічної освіти є важливим регламентуючим
державним документом, у якому зазначені стратегічні напрямки і
тактичні завдання розвитку екологічної освіти всіх верств насе-
лення від дитинства до старості з метою формування екологічної
культури і свідомості громадян, навичок і фундаментальних еко-
логічних знань. Вона враховує сучасний стан і перспективу розви-
тку суспільного знання, спрямована на перебудову змісту освіти
відповідно до вимог часу, на формування екологічної культури як
складової системи національного і громадського виховання усіх
груп населення. Цей документ дає підставу розробляти і впрова-
джувати нові програми екологічної освіти і виховання як для дітей
дошкільного і шкільного віку, так і для студентів профтехучилищ,
технікумів,  коледжів та ВНЗ,  а також для керівників різних уста-
нов, фахівців різних профілів, галузей виробництва.

Зазначимо, що проблема постійного екологічно безпечного
розвитку, фізичного і морального здоров’я суспільства – це про-
блема як індивідуальної, так і колективної свідомості, формування
якої є прерогативою освіти. Без нової освітньої моделі не можна
сформувати екологічну свідомість та вирішити дану проблему.
Тому еколого-освітня модель розглядається як складова Націона-
льної концепції переходу України до стійкого розвитку і є невід'-
ємною складовою гуманітарної освіти. Вона охоплює усі групи
населення та усі рівні освіти, максимально враховує функції еко-
логії у суспільному житті і ґрунтується на традиціях, звичаях та
історичному досвіді українського народу.

Еколого-освітня модель передбачає:
· підпорядкування, послідовність та інтегративну єдність виховного

та навчального процесів, що забезпечуватиме неперервне підвищення
рівня сформованості екологічної культури;

· напрацювання наукової та навчально-методичної бази для форму-
вання всіх ланок неперервної екологічної освіти, включаючи родинно-
сімейне виховання й освіту дорослого населення;

· створення антологій, наукових видань, підручників; розробку та
впровадження нових методик, оригінальних підходів до оптимізації на-
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вчально-виховного процесу тощо.
Зауважимо, що екологічна освіта, як цілісне культурологічне

явище, що включає процеси навчання, виховання, розвитку особи-
стості, спрямовується на формування екологічної культури, еколо-
гізацію навчальних дисциплін та програм підготовки, а також на
професійну екологічну підготовку через базову екологічну освіту.

Головними складовими системи екологічної освіти та вихован-
ня є її формальна й неформальна частини, форми й методи яких є
різними, а мета одна – різнобічна підготовка громадян, здатних
визначати, розуміти й оптимально вирішувати екологічні та соціа-
льно-економічні проблеми на рівні підприємств, галузей, регіонів,
країни загалом на основі наукових знань процесів розвитку біо-
сфери, здорового глузду, загальнолюдських досвіду й цінностей
(рис. 4.1).

Рис. 4.1. Складові системи екологічного виховання
та екологічної освіти
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Екологічна освіта базується на засадах гуманізму, науковості,
неперервності, наскрізності та систематичності і ґрунтується на
таких принципах:

· орієнтація на ідею цілісності природи, універсальності зв’язків усіх
природних компонентів і процесів;

· міждисциплінарний підхід до формування екологічного мислення,
що передбачає логічне поєднання й поглиблення системних природних
знань, логічне підпорядкування різнобічних знань основній меті екологі-
чної освіти;

· взаємозв’язок краєзнавства, національного і глобального мислення,
що сприяє поглибленому розумінню екологічних проблем на різних рів-
нях;

· конкретність та об’єктивність знань, умінь та навичок;
· поєднання високопрофесійних екологічних знань з високомораль-

ними загальнолюдськими цінностями, синтез природничонаукових та
соціогуманітарних знань.

Система екологічної освіти складається із таких компонентів:
· екологічні знання;
· екологічне мислення;
· екологічний світогляд;
· екологічна етика;
· екологічна культура.
Кожному компоненту цієї системи відповідає певний рівень

(ступінь) екологічної зрілості: від елементарних екологічних знань
і уявлень дошкільного рівня до їх глибокого усвідомлення і прак-
тичної реалізації на вищих рівнях. Умовно можна виділити такі
узагальнені рівні екологічної зрілості (рис. 4.2): початковий (ін-
формативно-підготовчий), основний (базово-світоглядний), ви-
щий, профільно-фаховий (світоглядно-зрілий).

Рис. 4.2. Основні етапи (ступені) екологічної освіти
та виховання
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Екологічна освіта та виховання здійснюються з урахуванням
екологічних законів, закономірностей, наукових принципів, що
діють комплексно у біологічній, технологічній, економічній і соці-
альній сферах. Зміст екологічної освіти спрямований на форму-
вання особистості з екологічною світоглядною установкою на до-
тримання норм екологічно грамотної поведінки і виконання прак-
тичних дій щодо захисту власного здоров'я і навколишнього при-
родного середовища і передбачає розробку системи наукових
знань (уявлень, понять, закономірностей), які відображають філо-
софські, природничонаукові, правові й морально-етичні, соціаль-
но-економічні, технічні й військові аспекти екологічної освіти.

Розвиток екологічної освіти відбувається на основі синтезу
трьох основних підходів (тенденцій), що існують сьогодні:

· тенденції формування сучасних екологічних уявлень;
· тенденції формування нового ставлення до природи;
· тенденції формування нових стратегій та технологій взаємодії з

природою.
Збалансований, екологічно безпечний (гармонійний) розвиток

є базисною, вихідною ідеєю, методологічною основою екологічної
освіти відповідно до міжнародних вимог. З прийняттям Концепції
екологічної освіти почала здійснюватися переорієнтація освіти і
виховання на принципи еколого-збалансованого гармонійного
розвитку.

4.2. Мета і завдання екологічної освіти
Побудова соціоприродної системи, у якій забезпечені пріори-

тети розумного співіснування суспільства і природи, інтелектуаль-
но–інформаційних етичних цінностей, екогуманізму можлива ли-
ше за умови всебічної екологічної освіти.  Слід відмітити,  що на-
станови на охорону природи та раціональне природокористування,
що існували дотепер, не відповідають сучасним завданням еколо-
гічної освіти щодо формування світоглядних цінностей, усвідом-
лення людиною свого місця у природі, зв'язків з нею і розроблення
на цій основі стратегії й тактики свого виживання. Отже, центра-
льною ідеєю сучасної екології є не раціональне природокористу-
вання (хоча й воно, безперечно, також важливе), а єдність суспіль-
ства і природного середовища як фундаментальної властивості
біосфери.
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Тобто, якщо спочатку екологічна освіта мала за мету сформу-
вати екологічну настанову на раціональне природо-користування,
охорону довкілля взагалі, то тепер завдання екологічної освіти
полягає у формуванні екологічної свідомості, культури, моралі та
етики.

Основною метою екологічної освіти є формування екологіч-
ної культури окремих осіб і суспільства в цілому, формування на-
вичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислен-
ня і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як уні-
версальної, унікальної цінності. Екологічна освіта, з одного боку, є
самостійним елементом загальної системи освіти, а з іншого боку,
виконує інтегративну роль у всій системі освіти.  Ця мета досяга-
ється поетапно шляхом вирішення освітніх і виховних завдань та
вдосконалення практичної діяльності.

Найголовнішими завданнями екологічної освіти є:
1. Формування екологічної культури усіх верств населення, що

передбачає:
· виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави й сві-

ту, усвідомлення їх важливості, актуальності й універсальності (зв’язку
локальних з регіональними і глобальними);

· відродження кращих традицій українського народу у взаємовідно-
синах з довкіллям, виховання любові до рідної природи;

· засвоєння і використання у взаємозв’язках людини з природою на-
родних традицій і кращих досягнень світової практики;

· засвоєння кращих досягнень загальнолюдської і національної куль-
тур, розуміння багатогранної цінності природи (не лише утилітарної, а й
естетичної, санітарно-гігієнічної, науково-пізнавальної, рекреаційної,
морально-естетичної);

· оволодіння науковими знаннями про взаємозв’язок у системі “лю-
дина – суспільство – природа”;

· формування знань і умінь дослідницького характеру, спрямованих
на розвиток творчої і ділової активності при вирішенні екологічних про-
блем і життєвих ситуацій;

· формування усвідомлення безперспективності техно-кратичної ідеї
розвитку й необхідності заміни її на екологічну,  яка базується на розу-
мінні єдності усього живого й неживого у складноорганізованій глобаль-
ній системі гармонійного співіснування й розвитку;

· формування розуміння необхідності узгодження стратегії природи
і стратегії людини на основі ідеї універсальності природних зв’язків, по-
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долання споживацького ставлення до природи;
· розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому,

регіональному, національному і глобальному рівнях, вміння прогнозува-
ти особисту діяльність і діяльність інших людей та колективів;

· розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем на-
вколишнього середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної по-
ведінки.

2. Підготовка фахівців-екологів для різних галузей народного
господарства, у  тому числі:

· для освітньої галузі – вчителів, викладачів;
· для державних органів управління у галузі охорони навколишнього

середовища та раціонального природо-користування, а також громадсь-
ких екологічних організацій – менеджерів з управління довкіллям.

3. Вдосконалення, узгодження і стандартизація термінології у
галузі екологічних знань.

Сучасна екологічна освіта базується на обов'язковості вивчен-
ня конкретно визначеної кількості, обсягів природничих і гумані-
тарних дисциплін на різних ступенях навчання і чітко визначеній
оптимальній кількості понять і термінів на кожному рівні освіти,
узгодженості та ясності щодо основних екологічних понять та те-
рмінів.

Базовими складовими екологічних знань є сучасні уявлення
про:

· біосферу та її структурні одиниці;
· екосистеми, їх біотичну структуру, генетичні типи, принципи кла-

сифікації;
· живу речовину та її роль у біосферних процесах;
· закономірності кругообігу речовини, енергії та інформації;
· систему “людина – суспільство – біосфера – космос”;
· основні види антропогенного впливу на компоненти довкілля та їх

негативні наслідки;
· основні глобальні, державні і регіональні екологічні проблеми та

шляхи їх вирішення;
· економічні, законодавчі та нормативно-правові принципи раціона-

льного природокористування;
· основи державної та регіональної екологічної політики тощо.
Основними напрямками розвитку екологічної освіти є:
· розробка наукових основ неперервної екологічної освіти на основі

Національної доктрини розвитку освіти у XXI столітті;
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· поступове, поетапне реформування екологічної освіти та ви-
ховання особистості на наукових і духовних принципах з ураху-
ванням національних традицій, надбань та світового досвіду;

· формування поколінь з новою екологічною культурою, но-
вим екологічним світоглядом на принципах гуманізму, екологізації
мислення, міждисциплінарної інтеграції, історизму та системності
з метою збереження і відновлення природи України та її біологіч-
ного різноманіття;

· розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва у галузі
екологічної освіти і науки, охорони довкілля, раціонального вико-
ристання природних ресурсів, збереження біосфери і цивілізації.

Головними тактичними завданнями розвитку екологічної
освіти є:

· розробка й постійне вдосконалення Державних стандартів
професійної екологічної освіти та чинних стандартів усіх рівнів і
напрямів підготовки;

· виховання молоді з урахуванням вимог щодо формування
екологічної культури;

· підготовка, підвищення кваліфікації  й перепідготовка ви-
кладачів екологічних дисциплін з урахуванням нових підходів, ор-
ганізація екологічних семінарів і курсів, центрів перепідготовки то-
що;

· розробка й видання якісної навчальної літератури з екології
(підручників, посібників, довідників, словників, методичних роз-
робок) для шкіл, ліцеїв, коледжів, технікумів і вищих навчальних
закладів, розробка й видання екологічної літератури для дітей до-
шкільного віку;

· розробка екологічних радіо- і телепрограм, підготовка й ор-
ганізація систематичних показів по телебаченню навчальних, нау-
кових і науково-популярних екологічних фільмів;

· залучення громадських екологічних організацій, просвітни-
цьких товариств до поширення екологічних знань та елементів
екологічної культури серед широких верств населення.

Отже, з огляду на вищезазначене, Концепція екологічної освіти
України, як елемент концепції гармонійного розвитку держави,
набула сьогодні важливого та актуального значення. Мета, завдан-
ня і принципові положення Концепції екологічної освіти в Україні
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спрямовані на різнобічну підготовку висококваліфікованих фахів-
ців-екологів, які можуть вирішувати сучасні екологічні проблеми
на основі наукових знань, здорового глузду й набутого досвіду,
керуючись національними гуманістичними ідеалами, через усві-
домлення себе як частини макросвіту, пов’язаної з ним численни-
ми нерозривними зв’язками.

4.3. Поняття про систему неперервної екологічної освіти
На міжнародному рівні освіта у галузі охорони навколишнього

середовища розглядається як неперервний процес, що охоплює усі
вікові, соціальні та професійні групи. Однією з основних вимог
сучасності до системи екологічної освіти і екологічного виховання
є формування у населення екологічної свідомості і екологічного
складу мислення як важливої складової загальнолюдської моралі,
основою чого є знання, переконання і навички у сфері взаємодії
людини з природою, які вона повинна засвоювати на усіх етапах
навчання і виховання. Досягти цього можливо лише за умови
створення єдиної системи неперервної екологічної освіти та ви-
ховання.  Разом з тим,  формування такої системи у реальній дійс-
ності ускладнюється такими факторами:

· значне розширення вікових меж людей, які навчаються від наро-
дження і протягом усього життя;

· значне збільшення тривалості освіти (обов’язкова школа на сього-
дні все більше втрачає функції останнього етапу освіти – постійне само-
вдосконалення стає необхідною складовою освіти);

· потреба поширення впливу освіти на сфери емоційної, соціальної
та фізичної діяльності.

Неперервність екологічної освіти забезпечується її системні-
стю і полягає у формуванні у людини екологічної культури, почи-
наючи з дошкільного віку й протягом усього життя. Екологічна
культура при цьому є способом адаптації людини до змінних умов
довкілля, що ґрунтується на історичному досвіді доцільної взаємо-
дії зі світом природи, забезпечує гармонійне співіснування з до-
вкіллям і виражається у вигляді інтуїтивних та наукових знань і
способів практичного засвоєння моральних норм, ціннісних орієн-
тацій та культурних традицій. Причому, вона визначається, насам-
перед, діяльністю людини, у тому числі її результатами. Тому еко-
логічну культуру можна розглядати як матеріалізовану свідомість,
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пов'язану з філософсько-етичним осмисленням індивідом свого
буття, світорозуміння, сенсу життя, що проявляється у мисленні й
поведінці людини.

Слід зазначити, що неперервною екологічну освіту можна вва-
жати лише тоді, коли вона здійснюється протягом усього життя
людини і характеризується належною глибиною і різноманітністю.
Її можна уявити як особливий аспект трудової діяльності, як внут-
рішню потребу особистості, якій вона присвячує частину свого
вільного часу.

Неперервна екологічна освіта є результатом взаємодії трьох
основних освітотворчих факторів: сім’ї, навчальних закладів та
засобів масової комунікації.  Без такої єдності не можна вирішити
проблеми неперервної екологічної освіти, якими є:

· необхідність здійснення екологічної освіти протягом усього свідо-
мого життя;

· потреба спрямування на систематичне поповнення, оновлення,
вдосконалення екологічних знань, умінь, навичок і життєвих орієнтацій
людини;

· необхідність задоволення потреб у формуванні в особистості гли-
боких внутрішніх мотивів діяльності як у межах навчальних закладів, так
і шляхом самоосвіти.

Система неперервної екологічної освіти – це не просто поєд-
нання її окремих частин (базова та суспільна освіта,  самоосвіта
тощо), а єдина детермінована система, яка формує мотивацію еко-
логічної освіти та виховання на державному рівні.

Концепція неперервної екологічної освіти і виховання в Украї-
ні, яка передбачає принципово нову модель екологічної освіти,
ґрунтується на комплексі сучасних знань про природу, людину,
суспільство, враховує соціальні функції екології, традиції, звичаї,
історичний досвід українського народу щодо усвідомлення люди-
ною свого місця у природі, орієнтована на формування гуманітар-
них, світоглядних цінностей сучасної людини і максимально вра-
ховує прагматику спеціаліста-еколога. Вона передбачає новий під-
хід до змісту екологічної освіти на основі ключових понять про
екологічний імператив, екологічну культуру, етику, мораль, етнос і
природне середовище, соціальні функції екології, постійний роз-
виток суспільства, екологічний менеджмент та аудит, екологію,
геополітику тощо. Природні ресурси при цьому розглядаються як
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засіб розвитку продуктивних сил і водночас як фактор середови-
ща, у якому живе людина.

4.3.1. Основні принципи системи неперервної
           екологічної освіти
Становлення системи цілеспрямованої неперервної екологічної

освіти базується на дотриманні таких головних принципів.
Всеохоплюваність. Передбачає надання освітніх екологічних

послуг людині будь-якого віку незалежно від соціального та гро-
мадянського статусу згідно з її потребами і можливостями.

Обов'язковість.  Передбачає неодмінне включення до змісту
освіти та виховання основ формування екологічної культури всіх
соціальних інституцій.

Ступеневість. Передбачає вертикальну інтеграцію екологіч-
ної освіти, що забезпечує неперервне підвищення рівня сформова-
ності екологічної культури людини.

Природовідповідність. Полягає у відповідності форм і методів
екологічної освіти психолого-фізіологічним, віковим та фізичним
особливостям людини. Виховання природовідповідної поведінки
людини означає побудову навчально-виховного процесу згідно із
законами не лише природи людини, а й природи взагалі. Це перед-
бачає акомодацію (від англ. accommodate – узгоджувати, присто-
совувати) змісту освіти до природних аналогів, максимального
спілкування з природою, а також контекстне навчання (моделю-
вання екологічної інформації у контексті проблем і завдань реаль-
ного життя та професійної діяльності).

Доступність. Передбачає для будь-якої людини доступність
системи екологічної освіти з урахуванням різноманітних форм і
методів.

Діагностичність.  Передбачає необхідність і можливість діаг-
ностики сформованості рівня екологічної культури з метою пода-
льшої корекції щодо його підвищення та проектування навчально-
виховного процесу.

Диференційованість і варіативність. Означає диференціацію
змісту екологічної освіти та виховання залежно від державних но-
рмативних вимог до фахівця; різноманітність програм,  форм і ме-
тодів навчання з урахуванням потреби у екологічних знаннях.

Людиноцентризм. Передбачає відповідність екологічної осві-
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ти людини її життєвим потребам.
Перелічені принципи є наскрізними і системоутворюючими,

тому їх системна реалізація – основна умова побудови системи не-
перервної екологічної освіти. Кожен із принципів постійно конк-
ретизується і наповнюється змістом згідно із завданнями тієї чи
іншої підсистеми цілісного процесу формування екологічної осві-
ти людини та культури.

4.3.2. Основні завдання системи неперервної
           екологічної освіти
Регуляторами динамічної цілісності у системі “суспільство –

біосфера” мають стати екологічна відповідальність, екологічна,
свідомість, екологічне мислення. Усе це є складовими екологічної
культури, формування якої здійснюється шляхом неперервної еко-
логічної освіти.

Основними є такі загальні завдання неперервної екологічної
освіти та виховання:

· формування моральних взаємовідносин людини і об’єктів природи
(через казку, міф, легенду, народні традиції, спілкування зі світом приро-
ди) із подальшою суб'єктивізацією цих відносин;

· формування об'єктивних знань про світ природи в контексті про-
блем і завдань реального життя та професійної діяльності людини;

· формування людино-центричних поглядів на світ;
· формування інтегрального “образу природи” (уявлення про ціліс-

ність та єдність довкілля) на основі інтеграції соціогуманітарних та при-
родничонаукових знань;

· формування здорового способу життя як складової екологічної
культури, основи екологічного самозбереження;

· формування потреби жити в екологічно безпечному довкіллі – ос-
новної умови нормальної життєдіяльності та збереження людини як біо-
логічного виду;

· формування “розумних” (екологічно виважених і доцільних) по-
треб життєдіяльності;

· формування генераційнофільних поглядів – усвідомлення себе як
частини свого роду у минулому та майбутньому з подальшим розвитком
екологічної відповідальності перед прийдешніми поколіннями за наслід-
ки своєї діяльності;

· формування уявлення про сутність сучасних проблем довкілля та
їх усвідомлення (глобальний, соціальний, регіональний, місцевий аспекти
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екологічних проблем);
· виховання екологічного оптимізму (можливість і необхідність збе-

реження життя на Землі на як завгодно тривалий час);
· формування вмінь оцінювати та прогнозувати наслідки будь-якої

діяльності, пов'язаної із втручанням у природне середовище;
· активне залучення молоді до безпосередньої природо-охоронної та

дослідницької роботи у довкіллі;
· формування екологічно доцільних (природовідповідних) взаємо-

відносин людини і довкілля на основі необхідних для цього технологій
життєзабезпечення.

Тобто, першочерговим завданням екологічної освіти та вихо-
вання є формування екологічної культури, у основі якої має бути
розвинута чуттєвість людини до природи, що виявляється, насам-
перед, у встановленні духовного зв'язку людини зі світом природи.

4.3.3. Структура системи неперервної екологічної освіти
Система неперервної екологічної освіти являє собою сукуп-

ність ієрархічно пов'язаних і взаємозумовлених підсистем, серед
яких (як і у системи екологічної освіти загалом) можна виокреми-
ти неформальну і формальну екологічну освіту.

Підсистему неформальної екологічної освіти утворюють (не-
залежно від її підпорядкованості й форми власності) засоби масо-
вої інформації (радіо, телебачення, газети, журнали, брошури, еле-
ктронні засоби, реклама), заклади культури, охорони здоров'я, фі-
зичної культури та спорту, туризму, релігійні установи, громадські
екологічні та просвітницькі об'єднання, партії, заповідні об'єкти,
зоопарки, ботанічні сади, національні парки, а також сім'я, родина,
які мають просвітницький характер і формують екологічну свідо-
мість і культуру населення. Крім того, неформальній екологічній
освіті населення сприяють театри, кіно та краєзнавчі музеї.

У наш час використання засобів масової інформації для підви-
щення ефективності екологічної освіти і екологічної активності
населення має дуже важливе значення. Це пов'язане з великою
оперативністю засобів масової інформації, а також їх можливістю
впливати практично на все населення країни, формуючи громадсь-
ку думку й відношення до тих чи інших процесів, об'єктів і явищ.
Крім можливостей ефективного, оперативного і максимально ши-
рокого розповсюдження екологічної інформації, засоби масової
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інформації мають ще й ту перевагу, що можуть оперативно попе-
редити про екологічну небезпеку, навчати способам поведінки в
умовах надзвичайних екологічних ситуацій, сприяти відведенню
екологічних катастроф. У зв’язку з цим висока якість, правдивість,
обґрунтованість, цілеспрямованість екологічних програм для засо-
бів масової інформації є одним з головних факторів ефективної
екологічної освіти. Для підготовки таких програм, як і для їх реалі-
зації, повинні залучатися фахівці-екологи найвищої кваліфікації.

Основне покликання підсистеми неформальної екологічної
освіти полягає у оперативному, ефективному і максимальному на-
данні й поширенні інформації екологічного змісту, якнайшвидшо-
му формуванні громадської думки, пропагуванні здорового спосо-
бу життя, природовідповідних технологій освоєння довкілля, по-
глибленні екологічних знань, які прямо чи опосередковано впли-
вають на формування екологічної культури, насамперед, на особи-
стісному рівні, сприяють творчому самовираженню громадян у
природоохоронній діяльності тощо.

Основними завданнями неформальної екологічної освіти є:
· ліквідація диспропорції,  яка склалася між значним обсягом еколо-

гічних знань, що циркулюють у інформаційному просторі суспільства, і
низьким рівнем екологічної грамотності населення;

· формування психологічних настанов на потребу раціонального,
екологічно доцільного обживання життєвого простору;

· залучення широких верств населення до системи неперервної еко-
логічної освіти;

· своєчасне достовірне екологічне інформування населення.
Отже, неформальна екологічна освіта –  це масова освіта та

виховання усіх верств і категорій населення як зайнятого у вироб-
ничих і військовій сферах діяльності, так і поза цими сферами, за
допомогою планових занять, засобів масової інформації, організа-
ції постійно діючих стаціонарних і тимчасових та пересувних фо-
товиставок екологічного змісту, екологічних фестивалів (шкільних,
університетських, молодіжних), олімпіад, конкурсів, організації те-
матичних екологічних науково-популярних лекцій силами різних
товариств охорони довкілля та громадських екологічних організа-
цій, товариства “Знання”, співробітників Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України, національної та
галузевих академій наук, викладачів вищих навчальних закладів
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тощо. Об'єднання громадян, політичні партії і рухи беруть участь у
наданні екологічної освіти й вихованні шляхом поширення об'єк-
тивної екологічної інформації, проведення масових природоохо-
ронних заходів та іншої діяльності згідно з чинним законодавст-
вом.

Для досягнення найбільшого освітньо-виховного ефекту у фо-
рмуванні екологічного світогляду, підсистема неформальної еко-
логічної освіти науково-теоретично і методично розробляється у
співпраці педагогів, психологів та соціологів, ґрунтується на су-
часних методах і засобах психолого-педагогічного впливу на осо-
бистість. Особливою ланкою підсистеми неформальної екологіч-
ної освіти є сімейне і родинне виховання, яке закладає основи еко-
логічного світогляду і світовідчуття дитини. Тому загальним еко-
логічним навчанням мають бути охоплені, насамперед, батьки.

Програми розвитку і реалізації неформальної екологічної осві-
ти, як і програми формальної екологічної освіти, розглядаються й
затверджуються науково-методичною комісією з екології Міносві-
ти України.  Кожен з регіонів,  а також основні галузі виробництва
України мають свою низку програм неформальної екологічної
освіти відповідно до місцевих природних особливостей і екологіч-
ної ситуації.

Підсистему формальної екологічної освіти утворюють уста-
нови та заклади освіти, засновані як на державній, так і на приват-
ній формах власності (дошкільні установи, загальноосвітня школа,
заклади позашкільної освіти, професійно-технічні училища, вищі
навчальні заклади, заклади післядипломної освіти тощо), де здійс-
нюється науково і методично обґрунтований, цілеспрямований
процес формування екологічної культури відповідно до завдань
цих установ і закладів освіти щодо соціалізації особистості.

Провідне місце в управлінні системою неперервної екологічної
освіти (як формальної, так і неформальної) посідає функція плану-
вання (плани, програми, проекти) з урахуванням психолого-
фізіологічних та вікових особливостей населення. При цьому, під-
система неформальної екологічної освіти враховує, здебільшого,
вікові особливості людини (малятко, дошкільник, молодший шко-
ляр, молодший підліток, підліток, старший підліток, юнак, молода
особа тощо). А підсистема формальної екологічної освіти спира-
ється на освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні й орієнтується на
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основні ланки системи освіти (дошкільна, початкова шкільна, ба-
зова шкільна, повна середня, професійна освіта: професійно-
технічна, вища, післядипломна). Для кожного освітнього і освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня розроблені державні стандарти з еко-
логічної освіти та виховання, що мають на меті розвиток у людини
екологічного мислення і здібностей будувати гармонійні відноси-
ни з природою.

4.3.4. Зміст та структура формальної екологічної освіти
Як зазначалось, екологічне виховання та освіта мають дві фор-

ми: формальну екологічну освіту, шлях здійснення якої – спеціа-
льно організований педагогічний процес, який охоплює дошкільні
та початкові загальноосвітні заклади, навчально-виховні заклади
робочих професій, професійно-освітню підготовку спеціалістів І-ІІ
рівнів та ІІІ-ІV рівнів, післядипломну підготовку та перепідготовку
кадрів, магістратуру, аспірантуру і докторантуру (рис. 4.3), та не-
формальну екологічну освіту, шлях здійснення якої – своєчасне
поширення об’єктивної еко-пізнавальної інформації та створення
умов для самоосвіти громадян.

4.3.4.1. Дошкільна екологічна освіта
Особливо важливим є впровадження формальної екологічної

освіти у дошкільних та початкових загальноосвітніх закладах, де
формуються основні підвалини свідомості молодого покоління.
Основна мета екологічної освіти на цьому етапі полягає у форму-
ванні у підростаючого покоління відповідального ставлення до
довкілля та мотиваційних основ екологічної свідомості.

Дошкільне виховання – це найперший рівень, оскільки основи
екологічного мислення у дитини закладаються у сім'ї.

Сімейно-родинне виховання має сформувати у неї перші уяв-
лення про навколишній світ, прищепити повагу і почуття відпові-
дальності за все живе, що її оточує.

Конкретні завдання, на які має орієнтуватися сім’я у екологіч-
ному вихованні, є такими:

· розвиток естетичного відчуття природи;
· виховання любові, чуйності, доброзичливості до об’єктів довкілля;
· виховання потреби у спілкуванні з природою, розвиток інтересу та

уміння спостерігати природу, прагнення до її пізнання;
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· виховання культури поведінки та відповідальності за свої вчинки у
природі;

· формування здатності й вмінь піклуватися про об’єкти довкілля.

Рис. 4.3. Структура формальної екологічної освіти

Зміст, форми і методи екологічного виховання у сім'ї залежать
від загальної культури батьків, їхньої екологічної освіти. Тому
екологічне просвітництво серед батьків у системі дошкільної осві-
ти є надзвичайно важливим.

Наступною ланкою у розвитку екологічної свідомості дитини
стають дошкільні заклади – дитячі садочки, завдання яких полягає
в ознайомленні зі змістом і характером сімейного екологічного ви-
ховання дитини та у подальшому забезпеченні умов для розвитку
й підтримки того позитивного, що вже набуто у родині.

Враховуючи надзвичайну емоційну чутливість малят та дошкі-
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льнят, перевага у дошкільній екологічній освіті надається емоцій-
но-естетичному сприйманню природи, розвитку естетичних (кра-
сиво), інтелектуальних (цікаво), гуманістичних почуттів (рослини і
тварини – теж живі організми і мають право на існування) та етич-
них норм у ставленні до природи.

Підвалини екологічної свідомості на цьому етапі екологічного
виховання складають елементарні знання про природу:

· орієнтування у найближчому природному оточенні;
· усвідомлення життєво-необхідних потреб живих істот в умо-

вах існування;
· ознайомлення з елементарними відомостями про взаємо-

зв’язки живої і неживої природи, значення її у житті людини;
· розуміння у доступній для дітей формі впливу людини, її го-

сподарської діяльності на навколишнє середовище.
Виховання дітей відбувається у процесі бесід, ігрової діяльнос-

ті, читання художньої літератури: міфів, казок; перегляду дитячих
кіно- і діафільмів, теле- і радіопередач, дитячих конкурсів і фести-
валів з урахуванням їхніх вікових потреб та можливостей. Причо-
му, найкращі результати у процесі екологічного виховання дітей
досягаються при їх безпосередньому перебуванні у природному
середовищі. Крім того, ефективність дошкільного виховання зале-
жить від спільних дій сім'ї і дитячих дошкільних закладів, екологі-
чної освіченості батьків і вихователів, їх бажання бути екологічно
свідомими і передавати це дітям.

4.3.4.2. Загальна середня екологічна освіта
Шкільний етап є дуже важливою ланкою неперервної екологі-

чної освіти. Він ґрунтується на позитивному емоційному досвіді
спілкування з природою, розвиваючи початкові уявлення про до-
вколишній світ, що закладені у дошкільний період. Водночас, цей
етап є базою для подальшого розвитку і поглиблення екологічної
освіти. Загальноосвітньому навчальному закладу відводиться про-
відна і найважливіша роль у екологічній освіті і вихованні учнів-
ської молоді.  Це –  основна ланка,  оскільки не всі її випускники
зможуть одержати вищу освіту.

Мета загальної середньої освіти – формування особистості з
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новим, екоцентричним типом мислення й свідомості, високим сту-
пенем екологічної культури. Екологічна освіта у середній школі
передбачає також формування світоглядних цінностей молоді –
виховання почуття власної відповідальності за стан навколишньо-
го середовища, свідомого ставлення до природи на основі розу-
міння її всесторонньої цінності.

Завдання цієї освіти –  сформувати систему знань,  поглядів і
переконань учнів, які забезпечуватимуть громадську відповідаль-
ність за стан навколишнього середовища як основу існування дер-
жави, готовність поліпшувати його шляхом прийняття необхідних
екологічно грамотних рішень на основі нового стилю мислення і
життя у злагоді з природою.  Ця провідна ідея має розвиватися від
початкової освіти до закінчення школи.

Пріоритетом загальної середньої екологічної освіти є особисті-
сна орієнтація, що передбачає створення таких умов, за яких при-
рода стає особистісною цінністю для кожного школяра. Такий під-
хід здійснюється на трьох ступенях відповідно до віку дітей, обся-
гу та рівня їх знань і досвіду, психологічних особливостей: почат-
кова, базова та старша школи.

Початкова школа продовжує розпочате у дошкільному пері-
оді цілеспрямоване формування екологічної культури дитини, що
ґрунтується, насамперед, на засадах наступності у змісті екологіч-
ної освіти і виховання. У загальноосвітньому навчальному закладі
І ступеня (1-3, 4 класи) забезпечуються:

· елементарні знання про природу та взаємозв’язки у ній, вза-
ємодію і взаємовплив людини і довкілля;

· розуміння погіршення стану навколишнього середовища
внаслідок нераціональної господарської діяльності та розуміння
особистої причетності до екологічних проблем;

· розвиток ціннісного ставлення до природи як джерела задо-
волення естетичних, комунікативних, пізнавальних, рекреаційних
та інших потреб особистості;

· формування елементів здорового способу життя та навичок
екологічно доцільної поведінки.

Зміст екологічної освіти на наступному етапі (базова загально-
освітня школа) формується з урахуванням екологічних імперати-
вів, які мають бути інтегруючими чинниками соціогуманітарного і
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природничонаукового знання, переходити у підсвідоме сприйняття
школяра і бути регуляторами його екологічно доцільної поведінки.
Загальноосвітні навчальні заклади ІІ ступеня (5-9 класи) покликані
забезпечити учням базовий рівень екологічної освіти та оволодін-
ня ними основами екологічної культури. Після завершення цього
етапу освіти учні повинні:

· знати сутність екології як науки та сфери практичної діяль-
ності людини;

· розуміти поняття та закономірності, що характеризують до-
вкілля як цілісну систему;

· усвідомлювати первинність природи, загальний та
об’єктивний характер закономірностей природних процесів та
явищ, необхідність їх дотримання людиною;

· розуміти характер і наслідки впливу науково-технічного
прогресу на природу, сутність та причини виникнення глобальних
екологічних проблем;

· знати екологічні права та обов’язки громадян України;
· вміти оцінювати стан навколишнього середовища, регулюва-

ти власні споживацькі потреби та спосіб життя, брати участь у
практичних природоохоронних діях.

Старша школа нерозривно пов’язана з попередніми етапами
навчання, оскільки вона продовжує формувати екологічно свідому
особистість. Загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня (10-
11, 12 класи) забезпечує розширення і поглиблення рівня екологі-
чної освіти. Навчання у старшій школі є періодом домінування
об’єктного уявлення про світ природи та формування прагматич-
ного ставлення до навколишнього світу у міру поглиблення при-
родничо-наукового пізнання, а також через зміну психолого-
фізіологічних особливостей старшого підлітка. На цьому етапі на-
вчання забезпечується усвідомлення старшокласниками взаємоза-
лежності екології та економіки, знання груп професій за рівнем
впливу на довкілля, розвиваються оціночні судження та деякі на-
вички прогнозування, закладаються знання наукових основ народ-
ногосподарських проблем (раціонального використання природ-
них ресурсів, захист довкілля від забруднення, збереження етало-
нів природи тощо). Учні старшої школи мають знати основні по-
няття сталого розвитку, особливості впливу на навколишнє сере-
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довище майбутньої професії, яку вони оберуть, основні вимоги до
фахівця певної спеціальності, бути обізнаними у екологічному за-
конодавстві відповідної галузі господарства, добре орієнтуватися у
екологічних проблемах України. В цілому у старшокласників має
бути сформована особистісна екологічна позиція і вміння її від-
стоювати в умовах правової демократичної держави.

Таким чином, шкільний етап екологічної освіти ґрунтується на
позитивному емоційному досвіді спілкування з природою і розви-
тку вже набутих знань, умінь, навичок та переконань у необхідно-
сті жити у злагоді з довкіллям. Він є базою для формування еколо-
гічної культури молодого громадянина і подальшого поглиблення
екологічної освіти на основі наступності.

4.3.4.3. Позашкільна екологічна освіта та виховання
Позашкільна екологічна освіта та виховання, як інтегральна

форма “екологізації” навчально-виховного процесу, спрямована на
забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, поглиб-
лення і розширення шкільного базового рівня екологічної освіти,
підготовку до екологічно доцільної професійної та громадської
діяльності. Вона здійснюється усіма позашкільними навчально-
виховними закладами, творчими молодіжними об’єднаннями за
місцем проживання, а на підприємствах – недержавними молодіж-
ними та дитячими осередками у позаурочний час.

Основними завданнями позашкільної екологічної освіти є:
· виховання потреби спілкування з природою, цікавості до пі-

знання її законів та закономірностей;
· формування переконань у необхідності ощадливого ставлен-

ня до довкілля та безпосередньої участі у його охороні;
· організація змістовного, екологічно грамотного дозвілля у

природі;
· формування системи інтелектуальних та практичних еколо-

гічних знань і умінь, пов’язаних з вивченням, оцінюванням до-
вкілля та діяльністю у ньому;

· підтримка юних талантів і обдарувань для формування твор-
чої та наукової еліти у галузі охорони довкілля, стимулювання
творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді шляхом
проведення олімпіад, конкурсів, фестивалів та інших форм поза-
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класної роботи.
Позашкільна екологічна освіта та виховання здійснюється з

урахуванням вікових можливостей i потреб школярів та учнівської
молоді через профільні позашкільні заклади i гуртки, клуби, зок-
рема – Український державний екологічно-натуралістичний центр
дітей та молоді Міністерства освіти і науки України та його центри
у регіонах (Житомирський, Закарпатський, Донецький, Лугансь-
кий та ін.), Будинки дітей та юнацтва, секції Малої академії наук,
Всеукраїнську екологічну лігу, численні регіональні юнацькі еко-
логічні клуби, товариства та спілки.

Реалізація екологічних завдань здійснюється через такі форми
позашкільної освіти та виховання:

· традиційні та нетрадиційні форми роботи у літніх екологічних та-
борах (екологічні стежки, екскурсії тощо);

· проведення польових навчальних практикумів, екологічних експе-
дицій, тематичних дитячих природоохоронних акцій;

· проведення екологічних олімпіад, конкурсів екологічного малюн-
ка, фестивалів екологічної пісні, ділових ігор, наукових конференцій то-
що;

· створення системи підготовки та перепідготовки працівників по-
зашкільних навчально-виховних закладів;

· розширення мережі різних профілів позашкільних закладів (тури-
стсько-краєзнавчих, технічних та ін.);

· залучення до навчально-виховної роботи з екології у цих закладах
висококваліфікованих спеціалістів, вчених.

Слід зауважити,  що із додаткової,  як вона представлена у су-
часній освітній практиці, позашкільна екологічна освіта поступово
перетворюється на органічну складову освітньо-виховного проце-
су. Лише за умови інтеграції шкільної і позашкільної екологічної
освіти можна досягти бажаного освітньо-виховного ефекту у фор-
муванні екологічної культури школярів.

4.3.4.4. Професійно-технічна екологічна освіта
Екологічна освіта у професійно-технічному закладі (коледжі,

ліцеї)  має за основу базові знання,  вміння й навички,  здобуті уч-
нями у загальноосвітній школі, та логічно продовжує гуманітар-
ний напрям екологічної культури як складової національної куль-
тури. Метою екологічної освіти на цьому етапі є формування еко-
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логічної компетентності майбутніх робітників як складової части-
ни професійної підготовки; формування навичок екологічної оцін-
ки технологічних процесів і техніки, виховання відповідального
ставлення до природного середовища та наслідків виробничої дія-
льності.

Завдання екологічної освіти учнів у навчально-виховних за-
кладах різного рівня акредитації полягають у найкращому засво-
єнні ними провідних ідей, наукових фактів, досконалому оволо-
дінні практичними навичками і вміннями, на основі яких визнача-
ється оптимальний вплив людини на навколишнє природне сере-
довище, формуються мотиви активної позиції щодо питань охоро-
ни довкілля .

Зміст екологічної освіти для даної ланки орієнтований на:
· формування цілісних уявлень про природу та місце людини у

ній, про природоперетворювальну роль виробничої діяльності;
· формування професіоналізму, що забезпечує раціональне й

екологічно безпечне природокористування відповідно до предмета
праці;

· інтеграцію екологічної, загальнокультурної та професійної
складових компетентності майбутнього працівника;

· набуття професійних знань про шляхи запобігання негатив-
ному впливу певних видів діяльності на природу і здоров’я люди-
ни;

· формування професійних природоохоронних умінь, а також
навичок збереження власного здоров’я;

· подальший розвиток екологічної культури особистості з ура-
хуванням професійної приналежності та умов праці.

Професійна екологічна підготовка ведеться за спеціальностями
“Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Прикладна
екологія” (за галузями) та “Експлуатація апаратури контролю на-
вколишнього середовища”. Екологічна освіта учнів професійно-
технічних закладів здійснюється у нерозривному зв’язку теорії з
практикою, у поєднанні навчання та професійної діяльності, що
забезпечує опанування спеціальними професійними екологічними
знаннями та вміннями відповідно до напряму майбутньої трудової
діяльності.
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4.3.4.5. Вища екологічна освіта
Вихідним положенням вищої екологічної освіти є продовжен-

ня базової середньої освіти на наступному, більш високому рівні з
метою формування у студентів високої екологічної культури, гли-
боких екологічних знань та біосферного світогляду; підготовка
бакалаврів, спеціалістів і магістрів у всіх сферах екологічної прак-
тичної управлінської, освітньої та наукової діяльності. Вища еко-
логічна освіта є диференційованою, різноплановою, охоплює усі
рівні професійної підготовки з урахуванням потреб особистості,
регіонів та держави. Розвиток вищої екологічної освіти базується
на комплексному збалансованому поєднанні природничого, техно-
логічного, економічного, юридичного і соціокультурного підходів.
Вища школа сприяє поглибленому продовженню і розвитку гума-
нітарно-світоглядного спрямування екології, визначеного загаль-
ноосвітньою школою та покликаного формувати екологічну праг-
матику спеціаліста загалом, і спеціаліста-еколога зокрема.

У переліку напрямів підготовки фахівців з вищою освітою у
1994 році вперше з’явився окремий напрям “Екологія”. Відповідно
до нового переліку спеціальностей з урахуванням освітньо-
професійної програми діяльність вищої школи з напряму „Еколо-
гія” (0708) регламентується тимчасовими нормами Державних
стандартів від. 01.09.1997 р. У 2001 році в Україні створено спеці-
алізований вищий навчальний заклад з підготовки фахівців еколо-
гічного спрямування – Одеський державний екологічний універси-
тет, який є базовим ВНЗ з підготовки кадрів для Міністерства охо-
рони навколишнього природного середовища України.

У вищих навчальних закладах, залежно від рівня їхнього нау-
ково-педагогічного потенціалу та потреб регіонів, здійснюється
підготовка бакалаврів та спеціалістів за професійним напрямом
0708 „Екологія”, який охоплює зміст і рівень вищої освіти бакала-
вра з екології (6.070800 „Екологія”) і спеціаліста з екології
(7.070801 „Екологія”).

Прагматика бакалавра-еколога орієнтована на участь його у
здійсненні нової екологічної політики на підприємствах різних
форм власності, у природоохоронних установах та науково-
дослідних інститутах.

Спеціалісти-екологи професійну діяльність здійснюють у
центральних законодавчих та виконавчих державних структурах із
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регулювання природоохоронної діяльності та ядерної й радіаційної
безпеки, в управлінні радіаційною безпекою, у наукових устано-
вах, проектних організаціях, підприємствах екологічного профілю
тощо.

Основні завдання екологічної освіти у вищих навчальних за-
кладах І-ІІ рівнів акредитації:

· розвиток здатності екологічно грамотного прийняття управлінсь-
ких рішень спеціалістом середньої ланки у процесі управління виробниц-
твом і організації діяльності трудового колективу;

· інтеграція екологічної, загальнокультурної та професійної складо-
вих майбутнього спеціаліста середньої ланки управління;

· формування навичок організації роботи трудового колективу з
урахуванням раціонального і екологічно доцільного природокористуван-
ня;

· подальший розвиток екологічної культури особистості.
Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації забезпечують:
· засвоєння загальних і спеціальних знань про сутність природних

явищ, взаємозалежність і взаємодію суспільства, людини і довкілля;
· належний рівень екологічних знань на основі комплексного і між-

дисциплінарного підходів до підготовки спеціалістів;
· інтеграцію екологічної, загальнокультурної та професійної складо-

вих компетентності майбутнього спеціаліста;
· формування навичок організації роботи трудового колективу з

урахуванням вимог раціонального природокористування, екологічної
безпеки на виробництві, у науково-дослідних та проектних організаціях;

· формування навичок прийняття екологічно обґрунтованих управ-
лінських рішень;

· формування навичок науково-дослідної роботи у галузі екології та
раціонального природокористування;

· формування навичок проектування мало- та безвідходних екологі-
чно безпечних технологій;

· навчання основам екологічної експертизи, прогнозування і моде-
лювання негативних екологічних наслідків і надзвичайних (кризових)
ситуацій, що виникають в результаті прийняття необґрунтованих управ-
лінських рішень і проектів, здійснення будь-якої виробничої діяльності;

· формування навичок проектування, організації та виконання робіт
з охорони і відновлення довкілля після екологічних катастроф;

· подальше розширення і поглиблення екологічної культури особис-
тості у процесі професійної підготовки фахівця.

Зміст вищої екологічної освіти орієнтується на такі критерії:
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наукова достовірність екологічних показників і процесів, що від-
буваються у біосфері; просторово-географічні особливості еколо-
гічних явищ; відмінність галузевих, локальних, регіональних і
глобальних екологічних проблем; адекватне відображення базових
понять (рівні існування, цикли, всезагальні взаємозв’язки, демо-
графічний вибух, розвиток, сумісний з довкіллям); збалансований
біологічний, технологічний і соціологічний підхід при вирішенні
сучасних екологічних проблем тощо.

На сьогодні першочерговим завданням розвитку вищої еколо-
гічної освіти є розробка нових навчальних програм курсів з еколо-
гії відповідно до вимог часу, міжнародних принципів, можливос-
тей ВНЗ, відповідних стандартів та потреб регіонів.

Так, у навчальних планах ВНЗ, які готують фахівців-екологів
на бакалаврському рівні, передбачено курс екології, який включає
необхідні теоретичні і практичні аспекти, а також відповідні кож-
ному окремому ВНЗ курси з блоку прикладних екологічних дис-
циплін. Для цього у навчальних програмах ВНЗ одним з обов'язко-
вих курсів лекцій є курс „Основи екології” (базові екологічні
знання),  а також курси блоку „Прикладна екологія”  (залежно від
профілю ВНЗ – „Агроекологія”, „Урбоекологія”, „Ландшафтна
екологія”, „Військова екологія”, „Геоекологія”, „Екологічні про-
блеми енергетики”, „Екологічні проблеми транспорту”, „Екологіч-
не право”, „Економіка природокористування” тощо). Навчальні
плани ВНЗ, які готують фахівців-екологів на бакалаврському рівні,
забезпечують підготовку бакалавра-еколога з фундаментальним
рівнем знань з класичної екології з окремими елементами прикла-
дної екології.

Слід відмітити, що істотне значення має введення спеціального
розділу з охорони навколишнього середовища та раціонального
природокористування у дипломні (кваліфікаційні) роботи (проек-
ти) випускників технічного, аграрного, військового та інших на-
прямів підготовки, залучення студентів до виконання науково-
дослідних робіт з екологічної тематики та до участі у екологічних
гуртках, олімпіадах і конференціях.

Другою важливою функцією вищої екологічної освіти є підго-
товка фахівців-екологів різного освітньо-кваліфікаційного рівня
для освітньої галузі (вчителів,  викладачів); для державних органів
управління у галузі охорони навколишнього середовища та раціо-
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нального природокористування; для громадських організацій; для
підприємств, установ та організацій різних галузей народного гос-
подарства.

Кожний окремий ВНЗ на рівні підготовки “спеціаліст” та “ма-
гістр” може надавати перевагу підготовці фахівців-екологів того
профілю, який необхідний на даний період галузям регіону (еколо-
ги-аграрники, екологи-енергетики, екологи-лісогоспо-дарники,
екотехніки, геоекологи, радіоекологи, екологи заповідної справи,
екотоксикологи, інженери-техноекологи, військові екологи, екопо-
літики тощо) і організацію якого ВНЗ може забезпечити. На магіс-
терському рівні відбувається також спеціалізація в екологічній на-
уці у плані поглиблення і розширення бакалаврського курсу.

У освітньо-професійних програмах підготовки фахівців-
екологів: бакалавра, спеціаліста та магістра передбачено викла-
дання таких професійно-орієнтованих дисциплін: „Загальна еколо-
гія”, „Екологія рослин”, „Екологія тварин”, „Екологія людини”,
„Ландшафтна екологія”, „Моніторинг навколишнього середови-
ща”, блок дисциплін напрямку „Прикладна екологія”, „Екологіч-
ний аудит”, „Екологічний менеджмент”, „Управління екологічною
безпекою”, „Основи сталого розвитку”, „Екологічна політика”,
„Економіка природо-користування і природоохоронної діяльнос-
ті”, „Нормування антропогенного навантаження”, „Сучасні еколо-
гічні проблеми”, „Екологічна економіка” тощо. Причому, особли-
вої уваги потребують питання розвитку екологічної освіти у ВНЗ
технічного, агропромислового та військового профілю.

Програми підготовки фахівців-екологів передбачають:
· здобуття відповідного обсягу теоретичних знань з екології, оріє-

нтованих на майбутню галузеву діяльність;
· розвиток необхідного обсягу практичних екологічних знань у га-

лузі охорони довкілля та раціонального природо-користування, уміння
самостійно аналізувати і моделювати екологічні ситуації з орієнтацією на
управління ними;

· розвиток усвідомлення реальності екологічної кризи і шляхів її
запобігання;

· здобуття навичок у розв’язанні галузевих, загальних локальних і
регіональних екологічних проблем, уміння користуватися екологічними
нормативно-правовими документами;

· розвиток здатності оцінювати екологічні ситуації і здійснювати
заходи по охороні довкілля з позицій сучасної екології, політики, еконо-
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міки, законодавства;
· формування активної громадської позиції щодо вирішення про-

блем захисту довкілля і збереження біосфери;
· вміння активно користуватись сучасними інформаційними тех-

нологіями для вирішення екологічних завдань.
Як і у підготовці бакалаврів-екологів, кожний окремий ВНЗ

надає перевагу підготовці фахівців-екологів того профілю, який
необхідний на даний період галузям промисловості, сільського,
лісового та водного господарства, транспорту, енергетики, оборо-
ни тощо. Причому, підготовка фахівців-екологів у недержавних
вищих навчальних закладах повинна здійснюватися з обов’язковим
урахуванням положень концепції розвитку екологічної освіти
України у повному обсязі.

Крім того, велике значення для підвищення рівня вищої еколо-
гічної освіти мають міжвузівські, регіональні і міжнародні контак-
ти викладачів і студентів (слухачів); участь фахівців Міністерства
охорони навколишнього природного середовища у розробці Дер-
жавних стандартів екологічної освіти;  зв’язки з громадськими ор-
ганізаціями; регулярний обмін досвідом, стажування, виконання
спільних екологічних проектів, науково-дослідних програм і ви-
дання підручників та посібників; термінова підготовка і перепідго-
товка педагогічних кадрів вищих навчальних закладів у галузі еко-
логічної освіти.

4.3.4.6. Післядипломна екологічна освіта
Система неперервної екологічної освіти охоплює також після-

вузівську (післядипломну) екологічну освіту, метою якої є транс-
формація існуючого суспільного світогляду на базі формування
нової парадигми екологізації виробництва та споживання. Вона
ґрунтується на новітніх досягненнях екології, екологічного мене-
джменту, нормативно-правових актах, досягненнях психології та
педагогіки. Таку освіту здобувають усі без винятку спеціалісти не-
залежно від професійного спрямування й освітньо-
кваліфікаційного рівня. Причому, перевага надається підвищенню
загальнотеоретичної, функціональної, спеціальної екологічної та
правової підготовки кадрів.

Післядипломна екологічна освіта призначена для підвищення
кваліфікації та перепідготовки державних службовців, керівного
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складу підприємств, організацій, установ, підприємців за різними
аспектами природоохоронної діяльності та раціонального викори-
стання природних ресурсів, спрямована на екологічну освіту доро-
слих відповідно до потреб особистості та ринку праці, а також на
підготовку фахівців-екологів найвищої кваліфікації – кандидатів і
докторів наук у галузі екології та охорони навколишнього середо-
вища.

Післядипломна екологічна освіта поділяється на загальнокуль-
турну, загально-фахову та професійно орієнтовану.

Загальнокультурна екологічна освіта ґрунтується на інтегра-
ції природничонаукового і соціогуманітарного знання з метою по-
дальшого розвитку інтерактивної якості особистості – екологічної
відповідальності, що охоплює морально-екологічні поняття, чуй-
ність, співпричетність, небайдужість, гуманність, бережливість,
доцільність, раціональність тощо.

Загальнофахова екологічна освіта покликана сприяти подаль-
шому розвитку загальних і спеціальних знань про сутність приро-
дних явищ,  взаємозалежність і взаємодію суспільства,  людини та
природи, формування навичок екологічного менеджменту та ауди-
ту.

Професійно орієнтована екологічна освіта вдосконалює еко-
лого-професійну компетентність спеціалістів залежно від їх фаху й
умов праці, інтегрує екологічну, загальнокультурну і професійну
складові компетентності фахівця.

Післядипломна екологічна освіта може здійснюватися:
· у спеціалізованих навчальних закладах післядипломної осві-

ти, на факультетах підвищення кваліфікації та перепідготовки ви-
щих навчальних закладів, які мають відповідні ліцензії на надання
освітніх послуг за напрямом “Екологія”, а також у відповідних
еколого-освітянських центрах;

· на курсах екологічної освіти дорослих та у процесі самоосві-
ти;

· за допомогою аспірантури та докторантури на базі провідних
ВНЗ.

Основною метою післядипломної освіти є оволодіння спеці-
алістами і керівним складом різних галузей господарства і війсь-
кової сфери України новітніми досягненнями у галузі сучасної
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екології та вітчизняним і зарубіжним досвідом у сфері раціональ-
ного природокористування, ресурсозбереження, екологічного ме-
неджменту, аудиту, екологічного маркетингу і бізнесу, регіональ-
ної, національної і міжнародної екологічної політики. Для підви-
щення ефективності післядипломна екологічна освіта повинна орі-
єнтуватися на потреби регіону, галузі, підприємства, організації,
установи та особистості.

Основні завдання післядипломної екологічної освіти:
· розвиток здатності й умінь вести науковий пошук на базі си-

стемного розуміння і реалізації закономірностей;
· формування взаємодії культури людини з природою та сус-

пільством;
· формування навичок прогнозування екологічних наслідків і

прийняття практичних рішень;
· виховання системи моральних заборон щодо розробки і

впровадження структур управління і технологій виробництва, що
суперечать вимогам раціонального природокористування й охоро-
ни довкілля, завдають шкоди природі та людині.

Базовий зміст післядипломної освіти складають:
· сучасні уявлення про біосферу, її склад, функціонування,

причини деградації, перспективи виходу з екологічної кризи;
· основні терміни, поняття, закони екології, форми життя й

типи екосистем;
· основні напрямки сучасних екологічних досліджень;
· основи економіки і організації природокористування та

природоохоронної діяльності;
· основи екологічного менеджменту, аудиту і маркетингу,

основи гармонійного розвитку суспільства;
· сучасний екологічний стан України та її основних регіонів

і галузей, причини виникнення еколого-економічної кризи, шляхи
виходу з неї;

· природоохоронне законодавство України, міжнародні кон-
венції та угоди;

· шляхи й методи оптимізації взаємовідносин з природою,
підвищення ефективності природокористування та охорони до-
вкілля України.
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4.4. Екологія у змісті освіти
У змісті вищої освіти екологія розглядається і як фахова,  і як

гуманітарно-світоглядна дисципліна.
Місце екології в освіті визначається такими положеннями:
1. Екологічна освіта розвиває комунікативні можливості люди-

ни через з'ясування понять, які є необхідним компонентом сучас-
ного екологічного мінімуму кожної людини незалежно від її освіт-
нього і соціального стану. Не обізнаний із цими поняттями грома-
дянин не може адекватно сприймати значну частину сучасної ін-
формації, що поширюється у суспільстві і стосується природи, а
також умов,  які створюють небезпеку для здоров’я та життя окре-
мої людини й нації в цілому.

2. Екологічна освіта виконує важливу інформативну функцію,
оскільки екологія надає громадянам всебічні дані про природне
середовище, природні ресурси, які становлять матеріальну основу
існування людини,  з’ясовує місце людини у довкіллі,  її зв’язки з
ним і Всесвітом. Все це забезпечує набуття навичок контакту і спі-
лкування людини з живою і неживою природою, формування цілі-
сного погляду на дійсність, взаємодію людини з людиною і люди-
ни з природою.

3. Екологічна освіта і виховання формують особистість учня,
молодої людини й громадянина, розвиваючи здебільшого її психо-
емоційну та інтелектуальну сфери, здатність логічно мислити,
уміння передбачати наслідки своєї поведінки у природі та суспіль-
стві,  формують ставлення до довкілля як світу свого буття і усві-
домлення своєї долі як долі своєї землі, а долі своєї землі – як осо-
бистої.

Наука (спеціальність) екологія охоплює:
· загальну екологію (вивчає процеси і явища,  які однаково властиві

всім рівням екологічної організації);
· часткові екології (вивчають певні рівні екологічної організації: ау-

текологія – екологія організмів, виду; демекологія – екологія популяцій;
синекологія – екологія надорганізмових систем; гуманекологія або соціа-
льна екологія (на Заході – Human Ecology);

· галузеві екології (їх на сьогодні налічується понад 90, і цей список
постійно збільшується, оскільки екологізуються усі сфери діяльності лю-
дини).

У цій схемі загальна екологія є першою сходинкою конкретно-
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го ознайомлення студента зі спеціальністю. Під час навчання сту-
денти поступово ознайомлюються зі структурою екологічних
знань, соціальними функціями екології, екологічними проблемами
та способами їх врегулювання на виробництві, у конкретній галузі
й суспільстві в цілому. Це допомагає їм швидше і грунтовніше за-
своювати у подальшому вкрай необхідні на заключному етапі їх-
ньої фахової підготовки знання про екологічний менеджмент і ау-
дит, про рівні регулювання екологічних процесів – економічних,
технологічних, законодавчих, соціальних. Досвід 70-80-х років XX
ст. щодо централізованої підготовки еколога-універсала на усі ви-
падки життя був невдалий, оскільки робота спеціаліста-еколога є
найпродуктивнішою лише тоді, коли він зорієнтований на певну
галузь господарства чи природний ресурс і професійно оперує ін-
формацією щодо утворення, функціонування, витрачання та відно-
влення цього ресурсу,  а відтак і методологією та методиками ви-
рішення відповідних завдань.

Отже, формування екологічної культури особистості, що є ре-
зультатом екологічної освіти та виховання, – це не тільки накопи-
чення нею знань про морально-етичні норми і правила, а й вихо-
вання такого ставлення, що перетворює їх на внутрішнє надбання
людини, робить регулятором її поведінки у взаємодії людини і до-
вкілля.

4.5. Державне управління екологічною освітою та
       вихованням
Державна політика у галузі екологічної освіти базується на та-

ких принципах:
· розповсюдження системи екологічної освіти і виховання на всі

верстви населення з урахуванням індивідуальних інтересів, стимулів та
особливостей соціальних, територіальних груп і професійних категорій;

· комплексність екологічної освіти і виховання;
· неперервність процесу екологічного навчання у системі освіти, у

тому числі підвищення кваліфікації та перепідготовки.
Сучасна система управління сферою освіти в Україні враховує

регіональні особливості, тенденції до зростання автономності на-
вчальних закладів, конкурентності освітніх послуг, орієнтації осві-
ти не на відтворення, а на розвиток. У ній органічно поєднуються
засоби державного управління з громадським впливом. Основним
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завданням управління у сфері екологічної освіти є організація і
впровадження в Україні державної політики у сфері екологічної
освіти та контроль за її неухильним виконанням.

Базовою організацією для реалізації ефективної системи
управління у сфері екологічної освіти є Координаційна міжгалузе-
ва Рада з екологічної освіти і виховання при Міністерстві освіти і
науки України. Основними завданнями Координаційної Ради є:

· визначення тактичних і стратегічних напрямків та засобів
реалізації розвитку екологічної освіти в Україні;

· координація конкретних програм розвитку екологічної осві-
ти в Україні і контроль виконання Концепції неперервної екологі-
чної освіти;

· сприяння міжнародному співробітництву у сфері екологічної
освіти;

· сприяння вирішенню питань матеріально-технічного та фі-
нансового забезпечення розвитку екологічної освіти і виховання;

· удосконалення змісту та форм загальної обов'язкової еколо-
гічної навчальної та виховної роботи серед громадян України;

· розробка та створення систем юридичних гарантій неухиль-
ного виконання вимог у галузі екологічної освіти відповідними
відомствами та їх установами.

Контрольні запитання
1. Як Ви розумієте поняття екологічної культури?
2. У чому полягає мета і принципи формування екологічної культу-

ри?
3. Розкрийте поняття екологічної освіти.  Назвіть її основні завдан-

ня.
4. За якими основними напрямками формувалася екологічна освіта

в Україні?
5. Чому у сучасних умовах екологічна освіта та виховання потре-

бують удосконалення?
6. Розкрийте сутність екологічного виховання та наведіть його

складові.
7.  Охарактеризуйте основні ідеї екологічної освіти.
8. Охарактеризуйте основні принципи екологічної освіти.
9. Назвіть основні етапи сучасної екологічної освіти.
10. Розкрийте сутність неперервної екологічної освіти та наведіть її

головні принципи.
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Розділ 5
ФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВИХ ЗНАНЬ З ЕКОЛОГІЇ.

ЗМІСТ. ЗАДАЧІ ТА ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЇ
ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5.1. Історія виникнення і розвитку екології
Хоча термін „екологія” був введений тільки у 1866 році, історія

становлення екології як науки налічує кілька тисяч років. Ще на
піраміді Хеопса було знайдено напис "Люди загинуть від невміння
користуватись силами природи і від незнання істинного світу".
Вже у ті далекі часи люди замислювались над явищами природи і
розуміли, що людина лише маленька її частинка.

Багато вчених вважають,  що історія становлення екології як
науки починається з Геракліта, який стверджував про існування
загального зв'язку у живій природі, підкреслюючи її рухомість і
мінливість. Філософ Емпедокл (490–430 р.р. до н.е.) з Агрігента
висловив думку про еволюційний розвиток природи. На його дум-
ку, "потвори, які раніше заселяли Землю, загинули через те, що не
змогли пристосуватись до умов середовища, які змінювались".

Серед античних грецьких філософів і вчених Платон (428–347
р.р. до н.е.) вперше відобразив складність відношень природи і
людини, хоча і природа, і людина, на його думку, є результатом дії
надприродних сил. За Платоном, природа керується Богом, але по-
ступово відходить від нього і людина починає втручатись у керу-
вання природою, що є причиною катастроф. Коли світ керувався
Богом,  була повна гармонія природи і людини.  Від Бога люди "у
достатку отримували плоди фруктових та інших дерев, які виро-
щувались не руками землеробів, а як дар землі". Тому період, коли
людина не втручалась у природу і отримувала від неї все в готово-
му вигляді, Платон назвав "золотим віком" людства.

Тільки на межі нашої ери видатний мислитель Стародавнього
Риму Тит Лукрецій Кар у творі "Про природу речей"  з глибоким
сумом констатував, що виспівуваного багатьма філософами "золо-
того віку" людства не було і не могло бути.  Чим глибше у пітьму
віків, зазначав він, тим більш безпомічними були люди проти при-
роди, злидні, холод і голод супроводжували їх.

Аристотелем, який є учнем Платона, описано понад 500 видів
відомих йому тварин та особливості їхньої поведінки (перельоти
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птахів,  міграція тварин,  зимова сплячка деяких тварин тощо).  Ве-
ликого значення він надавав взаємодії людини (суспільства) з при-
родою,  вважаючи,  що як тваринний світ,  так і людина постійно
пристосовуються до навколишнього середовища, і тому не можна
ігнорувати природу з її законами.

Учень Аристотеля, "батько ботаніки" Теофраст писав про
вплив топографічних і географічних умов на рослинність і навпа-
ки. У нього є типово екологічні роздуми про вплив клімату і пого-
ди на ріст і тривалість життя рослин, про вплив навколишнього
середовища на аромат плодів та квітів.

Мислителі античного світу були переконані, що гармонія у
взаємодії людини з природою досягається тоді, коли людина на-
слідує закони природи і не порушує їх. Слід зауважити, що вони
не закликали не втручатися у природу, а лише наголошували на
тому, що таке втручання повинно базуватись на законах природи.
Турбота про природу як сферу діяльності і життя людини, в анти-
чності була турботою про саму людину.

Отже, ще у давні часи мислителі розглядали взаємодію живих
організмів з навколишнім середовищем як єдине ціле, хоча це були
лише роздуми.

У період від початку нашої ери і до епохи Відродження, вклю-
чаючи Середньовіччя, основний внесок у вивчення природи вно-
сить церква. Хоча християнська церква протиставляє людину як
подобу Бога природі, християнські теологи свідчать, що у монас-
тирях уперше почали раціонально використовувати природні ба-
гатства і пропагувати бережливе ставлення до довкілля. При мона-
стирях створювались заповідні території та ботанічні сади, в яких
зберігались рідкісні представники рослинного і тваринного світу.

В епоху Середньовіччя проблема взаємовідносин людини і
природи також розглядалась багатьма мислителями. Свідченням
цього є твір Іоанна Скота Еріугени (810–877 рр.) "Про розділення
природи". Він писав, що природа розвивається за законами, які ви-
значені Богом. Якщо людина шанує Бога, то вона повинна шанува-
ти і його створіння. Ті, хто пізнає природні процеси, наближається
до Бога, адже саме таким шляхом ми пізнаємо його накреслення.

У той же час, саме в цей період розпочинається тотальне поси-
лення впливу людини на природу. Розвиток алхімії, а згодом хімії,
дає поштовх до створення перших хімічних виробництв, що стало
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однією з причин погіршення екологічного стану довкілля.
У період Відродження вивчення питання взаємодії людини та

природи поступово відійшло від теології. Леонардо да Вінчі
(1452–1519 р.р.), відомий вчений і митець цієї епохи, говорить про
те, що людина і природа складають єдине ціле, проте, на відміну
від природи, людина є дійовим началом і тому між ними йде по-
стійна боротьба. Попри всю свою активність людина завжди про-
грає у цій боротьбі. "О капризна природо! – пише Леонардо да Ві-
нчі,  –  чому ти для одних своїх дітей буваєш милосердною і доб-
рою матір'ю, а для інших – немилосердною мачухою?". Внаслідок
такої боротьби у людини формуються риси воїна, що у природі
бачить свого супротивника, і які, зазначає Леонардо да Вінчі, слід
змінити на риси дбайливого господаря і спільника природи.

У цю епоху особливого розвитку набули роботи перших сис-
тематиків А. Цезальпіна (1519–1603), Д. Рея (1627–1705), Ж. Тур-
нефора (1656–1708) та інших про залежність рослин від умов рос-
ту, способу обробітку ґрунту, про місця їх поширення. У працях А.
Реомюра про комах (1734), А. Трамбле про гідр та моховаток
(1744) наведено багато екологічних відомостей. У працях XVIII ст.
С. П. Крашенинникова, І. І. Лепьохіна, П. С. Палласа та інших ро-
сійських географів і натуралістів ідеться про зміни рослинного і
тваринного світу під впливом клімату. Вплив зовнішніх умов на
будову організму тварин вивчав французький природодослідник
Ж. Бюффон (1707–1788).

У період Нового часу вивчення природи і ставлення до неї бу-
ло неоднозначним. Цьому сприяли відкриття у природничих нау-
ках,  зокрема у фізиці,  хімії,  біології.  Так,  Френсіс Бекон (1561–
1626 р.р.) в своєму творі "Новий Органон" порівнював природу з
книгою, яку необхідно правильно читати. Гармонізацію взаємо-
відносин між людиною і природою він бачить у науково-
технічному прогресі, який здатний змінити природу. На його дум-
ку, людина повинна ушляхетнити природу.

Противником підходу Ф.Бекона до гармонізації відносин лю-
дини і природи є відомий представник французького Просвітницт-
ва Жан-Жак Руссо (1712–1778 р.р.). Він вважав, що у далекому
минулому люди жили у повній гармонії з природою, яка давала їм
все необхідне для існування. Змістом праць Ж.Ж.Руссо є повер-
нення до життя на лоні природи у первісному його вигляді. "До
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тих пір, – писав Ж.Ж. Руссо, – поки люди зберігали свою первісну
невинність, їм не потрібно було ніяке керівництво, окрім голосу
природи...". Згодом виник навіть напрямок в екології, гаслом якого
було "Назад до природи!". У літературі цей напрямок одержав на-
зву руссоїзму.

Автор першого еволюційного вчення Ж.Б. Ламарк (1744–1829
р.р.) вважав, що вплив зовнішніх обставин – одна з найважливіших
причин пристосувальних змін організмів, еволюції тварин і рос-
лин.

На початок XIX століття людством було накопичено значний
об'єм знань з природничих наук (закони фізики і хімії, явище фо-
тосинтезу тощо), що дало змогу зробити ті чи інші висновки і при-
пущення. Карл Лінней висловив думку про існування "економії"
природи, під якою він розумів "взаємозв'язки усіх природних тіл,
на яких ґрунтується рівновага у природі". Його спостереження бу-
ли по суті екологічними, хоча він давав їм теологічне пояснення.

Значний вклад у вивчення природних явищ внесений францу-
зьким дослідником Юстасом Лібіхом (1803–1873 р.р.), який займа-
вся, окрім органічної хімії, вивченням впливу зовнішніх факторів
на рослини. Саме Ю.Лібіхом сформульо-ваний закон мінімуму.

Отже, багато вчених займались практичною екологією, не на-
зиваючи її так.

З появою на початку XIX ст. біогеографії екологічне мислення
набуває подальшого розвитку. Цьому сприяють праці О. Гумболь-
дта з географії рослин (1807), К.Глогера про зміни птахів під впли-
вом клімату (1833), Т.Фабера про особливості біології північних
птахів (1826), К.Бергмана про географічні закономірності у зміні
розмірів теплокровних тварин (1848). О.Декандоль детально опи-
сав вплив окремих факторів середовища на рослини.

У 1859 р. Ч.Дарвін у книзі «Походження видів шляхом приро-
дного відбору або збереження обраних порід у боротьбі за життя»
показав, що «боротьба за існування» у природі, під якою він розу-
мів усі форми зв'язків виду із середовищем,  призводить до приро-
дного добору, тобто є рушійним фактором еволюції.

У 1866 р. завдяки Е.Геккелю нова галузь знань, що пов'язувала
взаємовідносини живих істот та їх зв'язки з неорганічними компо-
нентами середовища («боротьба за існування»), дістала назву
«екології». У другій половині XIX ст. змістом екології було пере-
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важно вивчення способу життя рослин і тварин та адаптації їх до
кліматичних умов. У 1877 р. німецький гідробіолог К.Мебіус об-
ґрунтував уявлення про біоценоз як закономірне поєднання органі-
змів у певних умовах середовища. Праці російських учених С.І.
Коржинського та Й.К.Пачоського сприяли відокремленню вчення
про рослинні угруповання в окрему галузь ботанічної екології. Ви-
значальні положення вчення про ліс як цілісну природну систему
розробили Г.Ф. Морозов і В.М. Сукачов.

На початку XX ст. сформувались екологічні напрями гідробіо-
логії, фітоценології, ботаніки і зоології. На III Ботанічному конгре-
сі у Брюсселі в 1910 р. екологія рослин була поділена на екологію
особин (аутекологію) і екологію угруповань (синекологію). Згодом
цей розподіл поширився також на екологію тварин, а отже і на за-
гальну екологію. З'явилися перші екологічні праці – екологія тва-
рин Ч.Адамса (1913), угруповання наземних тварин В.Шелфорда
(1913), гідробіологія С. О. Зернова (1913). У 1913–1920 рр. еколо-
гію почали викладати в університетах, були засновані екологічні
журнали та організовані екологічні наукові товариства. У першій
половині XX  ст.  В.  В.  Докучаєв створив учення про ґрунт,  який
розглядався як результат взаємодії гірських порід і живих організ-
мів.

Значний внесок у розвиток ідей загальної біоценології зробили
радянські вчені В.М.Сукачов, Б.О.Келлер, В.В.Альохін, Л.Г. Ра-
менський, О.П. Шенников, за кордоном – Ф.Клементс у США,
К.Раункієр в Данії, Г.Дю Ріє у Швеції, І.Браун-Бланке у Швейцарії.
У 30-40-х роках з'явилися відомості з екології тварин, таких вче-
них як: К.Фрідерікса (1930), Ф.Боденгеймері (1938) та ін., у яких
наводилися теоретичні проблеми загальної екології. У 1938 р.
Д.М.Кашкаров видав перший у Радянському Союзі підручник з
основ екології тварин. Біоценологічні основи паразитології розро-
бляли В.О.Догель, Є.М. Павловський і В.М. Беклемішев.

У 30-х роках сформувалась нова галузь екологічної науки –
популяційна екологія, основоположником якої є англійський уче-
ний Ч.Елтон. Подальшому розвитку популяційної екології сприяли
роботи О.М. Сєверцова, С.С. Шварца, М.О. Наумова,
Г.О.Вікторова, Є.Н. Сімської та ін.

У 1935 р. англійський учений А.Тенслі запровадив поняття
екосистема, американський учений Р.Ліндеман запропонував ос-
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новні методи розрахунку енергетичного балансу екологічних сис-
тем. Розвиток екосистемного аналізу сприяв відродженню на новій
екологічній основі вчення про біосферу, осново-положником якого
є В. І. Вернадський. Біосфера постала як глобальна екосистема,
стабільність і функціонування якої ґрунтуються на екологічних
законах забезпечення балансу речовини й енергії. Запроваджений
ним у вивчення біосфери кількісний підхід дав змогу оцінити ма-
сштаби біогеохімічного колообігу речовин. Учення
В.І.Вернадського про ноосферу як вищу стадію розвитку біосфери
стало беззаперечним свідченням нерозривності зв'язку людини з
природним середовищем. На сучасному етапі визначну роль у ста-
новленні новітньої екології відіграють праці Ю.Одума та
М.Ф.Реймерса.

Перший науковий сектор екологічних досліджень в Україні
створений у 1930 р. при Інституті зоології та ботаніки Харківсько-
го державного університету. В.В. Стачинський (1933) обґрунтував
поняття біогеоценозу як функціональної єдності біоценозу та абіо-
тичних факторів. У 1940–1980 рр. широке визнання наукової гро-
мадськості здобули екологічні дослідження І.Г. Підоплічка, Ф.А.
Гриня, С.М. Стойка, П.С. Погребняка, Д.В. Воробйова, О.Л. Бель-
гардта, А.П. Травлєєва, присвячені раціональному природокорис-
туванню,  екології лісу і ландшафтів.  Праці академіка М.Г.  Холод-
ного є вагомим внеском до розроблення концепції про геохімічні
цикли. На сучасному етапі широко відомі екологічні праці
М.Н.Голубця, К.М.Ситника і Ю.Р.Шеляг-Сосонка, в яких розвине-
ні концептуальні та методологічні основи сучасної екології. Аналі-
зу філософських проблем у системі “людина – природне середо-
вище” присвячені праці В.С. Крисаченка. Значний внесок у розро-
бку проблем прикладної екології зробили вчені з інститутів Націо-
нальної академії наук України та Міністерства освіти і науки Укра-
їни, робота яких була спрямована на вивчення загальних закономі-
рностей у природних, природно-антропогенних та антропогенних
екосистемах, впливу антропогенної діяльності на навколишнє
природне середовище та раціональне природокористування.
Останнім часом виконано багато робіт, спрямованих на запобіган-
ня негативному впливу техногенезу довкілля.
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5.2. Закони, категорії і методи екології
Екологія, як і інші науки, базується на загальнонаукових, кібе-

рнетичних, біологічних, геологічних, географічних, фізико-
хімічних законах. Кращому осмисленню екології як науки допо-
може навіть простий перелік законів, суміжних з екологією науко-
вих дисциплін. У одній із останніх своїх робіт "Екологія: теорії,
закони, правила, принципи і гіпотези" М.Ф.Реймерс робить науко-
вий огляд теоретичного спадку в царині екології, наводить 250 за-
конів, закономірностей, принципів, правил, якими користується
сучасна екологічна наука.

М.Ф.Реймерс (1994), класифікуючи і узагальнюючи закони,
принципи, правила, аксіоми, афоризми, метафори, догми, намага-
ється створити певний ієрархічний блок екологічних законів.
С.М.Кравченко і М.В.Костицький (1992) подають найбільше важ-
ливі з них, на їхню думку, у такому порядку:

1. Закон обмеженості природних ресурсів. Згідно із цим зако-
ном усі природні ресурси вичерпні. Оскільки Земля являє собою
природно обмежене тіло, то на ній не можуть існувати нескінченні
частини. Обмеженість природних ресурсів виникає або внаслідок
прямої вичерпності, або внаслідок збурення середовища існування,
яке стає непридатним для господарювання і життя людини. Обме-
женість природних ресурсів, включаючи у це поняття і природні
умови розвитку людства в історичному процесі,  не може не впли-
вати на продуктивні сили суспільства, а через них і на соціальні
відносини.

2.Закон зменшення природно-ресурсного потенціалу – у ме-
жах однієї економічної системи (способу виробництва) й одного
типу технології веде до того, що природні ресурси стають щоразу
менш доступними і вимагають збільшення витрат праці й енергії
на їх видобування, транспортування та відтворення. Існує конку-
рентне використання ресурсів, як довкілля в цілому, так і окремих
його компонентів. У момент наближення природно-ресурсного
потенціалу до суспільно неприйнятного рівня зміниться технологія
і зміниться суспільна реакція, тобто сформується нова економічна
система.

3.Закон піраміди енергій – з одного трофічного рівня екологі-
чної піраміди переходить на інші рівні не більше 10% енергії. Цей
закон дає змогу обчислювати необхідні земельні площі для забез-
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печення населення продуктами харчування тощо;
4.Закон рівнозначності усіх умов життя – всі природні умо-

ви середовища, необхідні для життя, відіграють рівнозначну роль;
5.Закон розвитку природної системи за рахунок навколиш-

нього середовища – будь-яка природна система може розвиватися
лише за умови використання матеріально-енергетичних та інфор-
маційних можливостей навколишнього середовища; абсолютно
ізольований саморозвиток неможливий. Із цього закону випливає
декілька наслідків:

· абсолютно безвідходне виробництво неможливе;
· будь-яка високоорганізована біотична система, використо-

вуючи та видозмінюючи своє життєве середовище, є потенційною
загрозою для більш високоорганізованих систем (завдяки цьому в
земній біосфері неможливе нове зародження життя –  воно буде
знищене існуючими організмами);

· біосфера Землі як система розвивається не тільки за рахунок
ресурсів планети, але й опосередковано, за рахунок і під впливом
розвитку космічних систем;

6. Системогенетичний закон. Багато природних систем, зок-
рема геологічні утворення, особини, біотичні спільноти, екосисте-
ми тощо, у індивідуальному розвитку повторюють у скороченій (у
закономірно зміненій та узагальненій) формі еволюцію своєї сис-
темної структури; цей закон зумовлює необхідність урахування
при управлінні природними процесами закономірного проходжен-
ня ними проміжних фаз. Наприклад, вирубаний ліс не можна від-
новити безпосередньо. Його розвиток повинен мати декілька фаз:
молодняку, жердняку, середньовікового, стиглого та перестійного
лісу.

7.Системоперіодичний закон, який, наприклад, проявляється
у періодичній системі хімічних елементів чи у гомологічних рядах.
Базою для створення періодичних таблиць (не лише хімічних еле-
ментів чи генетичних взаємозв'язків)  слугує встановлена глобаль-
на ієрархія природних систем. Дослідження з використанням цього
закону дають змогу глибше зрозуміти склад і функціонування при-
родних систем, їх співпідпорядкованість, визначити кількісний
вираз прояву іншого закону – закону оптимальності;

8. Закон сукупності (спільної дії) природних факторів – на-
приклад, врожай залежить не від окремого, нехай навіть дуже важ-
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ливого фактора, а від сукупності екологічних факторів; коефіцієнт
дії кожного окремого фактора в їх спільному впливові різний і
може бути обчислений;

9. Закон сукцесивного уповільнення – процеси, які відбувають-
ся у зрілих урівноважених системах, як правило, виявляють тенде-
нцію до уповільнення; звідси безперспективними є спроби "твори-
ти" природу господарськими заходами без виведення системи з
рівноваги чи створення якихось інших особливих умов для здійс-
нення господарської діяльності. Наприклад, акліматизація нового
виду культурних рослин дає спочатку ефект, далі популяційний
вибух згасає, і його господарське значення різко зменшується;

10. Закон прискорення еволюції – швидкість формоутворення
з плином геологічного часу збільшується,  а середня тривалість іс-
нування видів усередині більш крупної єдності знижується, тобто
високоорганізовані форми існують менше часу, ніж низькооргані-
зовані. Прискорення еволюції передбачає і більш швидке зникнен-
ня видів.

11.  Закон еволюції, який виявляється у трьох аспектах:
· як спілкування тварин із зовнішнім світом, або двоякості жи-

вих елементів;
· поступового утворення всього сущого – у природі ніщо не

вічне, усе має свою історію;
· ускладнення організації – полягає в ускладненні організації

як окремого організму, так і екосистем завдяки зростанню дифере-
нціації функцій і органів, які виконують ці функції;

12. Закон екологічної кореляції – у екосистемі,  як і в будь-
якому цілісному природному утворенні, усі її компоненти функці-
онально відповідають один одному; випадання однієї частини сис-
теми (знищення виду) неминуче призводить до виключення всіх
тісно пов'язаних з цією частиною системи інших її частин і до фу-
нкціональної зміни цілого у рамках дії закону внутрішньої динамі-
чної рівноваги.

У науково-популярних книгах з екології можна зустріти грани-
чно скорочений і надмірно спрощений варіант формулювання еко-
логічних законів, який належить американцю Б.Коммонеру (1971).
Оскільки сучасна екологія є наукою про структуру природи, то її
основні закони, по суті, відображають принципи будови і розвитку
світу.
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Закон 1. Усе пов'язане з усім. Цей закон свідчить про єдність
природи і потребу науково обґрунтованого пошуку й дослідження
ланцюжків подій і явищ.

Закон 2. Усе повинно кудись діватися. Неважко зрозуміти, що
це афористичне перефразування відомих законів збереження речо-
вини і енергії. Закон націлює на вивчення екологічних траєкторій
руху елементів природи.

Закони 1 і 2 визначають концепцію замкнутості природи як
екологічної системи найвищого рівня.

Закон 3. Природа знає ліпше. Він стверджує, що будь-яке зна-
чне втручання людини у природні системи шкідливе для неї. Сут-
ність закону полягає у тому, що все, створене до людини і без лю-
дини,  є продуктом тривалих спроб і помилок,  результатом склад-
ного процесу зі всеохоплюючим прагненням до єдності. Наслідком
цього закону є такий принцип: що можна зібрати, те можна й розі-
брати. На ньому ґрунтується механізм циклічності. Однак не все,
що ”збирає” людина, природа уміє зруйнувати. Це одна з невизна-
чених ситуацій у взаємовідносинах людини з довкіллям. І важко
погодитись з тим, що у випадку з людиною природа зробила
якийсь виняток з цього правила. Створивши людину, вона перед-
бачила і механізм її ”демонтажу”. ”Ферментом” для такого ”демо-
нтажу” є сама людина, а точніше – її антиприродна діяльність.

Закон 4. Ніщо не дається дарма, за все треба платити. По суті,
це другий закон термодинаміки, що стверджує асиметрію розвитку
світу. Ним передбачено, що для збільшення своєї внутрішньої ене-
ргії природні системи створюють найсприятливіші умови, вони
”мито” не беруть:  усю роботу можна перетворити в тепло.  Однак
усе тепло у роботу перетворити не можна. Будь-яка теплова ма-
шина, у тому числі й природна, має ”холодильник”, що, як подат-
ковий інспектор, виробляє збір ”мита” – своєрідний податок при-
роді. Закони 3 і 4 визначають правила, які регламентують стосунки
природи і людини.

До коммонеровських законів екології звично додають ще одне
положення про необхідність об'єктивної і правдивої інформації
про екологічну ситуацію у різних регіонах (”правда очищує”).
Екологічна інформованість громадян та залучення їх до процесу
прийняття владних рішень сприяє формуванню та розвитку грома-
дянського суспільства в країні.
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Більшість термінів екології запозичені з інших наук і характе-
ризуються префіксом "еко-" чи прикметником "екологічний". У
екології використовується також велика кількість понять з приро-
дничих наук: фізики (маса, енергія, освітленість, вологість тощо),
хімії (елементи, молекули, сполуки), а також біології, географії,
геології та багатьох інших.

У буквальному розумінні саме слово екологія означає “вчення
про будинок” і має на увазі взаємодію живих організмів з середо-
вищем існування. На цих засадах у біології сформувався цілий на-
прям, що вивчає зв'язок живої і неживої матерії. Однак, спочатку
людина начебто стояла осторонь від того, що Е. Геккель розумів
під екосистемами. Вона ці системи спостерігала і вивчала, сама
ніби не беручи участі у них. До середини ХХ ст. з наростанням
техногенного навантаження внаслідок випробувань ядерної зброї,
масового поширення хімічної та бактеріологічної зброї, широкого
використання пестицидів у сільському господарстві виникла важ-
лива проблема,  нова у науці і людській практиці,  –  охорона до-
вкілля.

Ця обставина принципово змінила традиційне поняття екології,
оскільки у систему живого і неживого введено людину, а разом з
нею і все те,  що відрізняє її від іншого відомого їй живого світу.
Нове поняття екосистеми увібрало в себе, окрім біосфери і геосфе-
ри, ноосферу, теосферу і техносферу. Екологія перетворилася у
науку про структуру природи. Вона охопила все, що ми розуміємо
під матерією, інформацією і духовним світом. Це миттєво відобра-
зилося на характері й темпі диференціації екології як науки і прак-
тики. Серед сучасних екологічних дисциплін з’явилися такі, як
екологія людини, соціальна екологія, екологічне право, екологіч-
ний бізнес, екологічна політологія, геоекологія, екологічна геоло-
гія та інші, а класичну екологію почали називати біоекологією.

Можна стверджувати, що від початкової натуральної філософії
через шлях колосальної і складної диференціації науки людство
підійшло до нової натурфілософії. Цю нову натурфілософію сьо-
годні ми називаємо екологією. Вона відіграє роль інтегратора усіх
знань, накопичених людством про природу, тобто про людину і
світ, що її оточує.

Отже, парадигму сучасної екології можна сформулювати у ви-
гляді твердження про єдність матеріального, інформаційного духо-
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вного світів. Сьогодні ми вже розуміємо, що принципи влаштування ма-
теріального світу, живого і неживого, інформаційного і духовного, одні й
ті самі, що ці світи переплетені, що вони взаємодіють, вони відкриті один
для одного. Немає пріоритетних світів, усі вони рівноправні і їхнє виді-
лення й протиставлення значною мірою умовні.

У наш час спостерігається бурхлива екологізація різних технічних
дисциплін, під котрою слід розуміти процес неухильного та послідовного
впровадження систем технологічних, управлінських та інших рішень,
котрі дають змогу підвищувати ефективність використання природних
ресурсів поряд з поліпшенням або хоча б зі збереженням якості природ-
ного середовища (або життєвого середовища взагалі) на локальному, ре-
гіональному та глобальному рівнях. Існує і поняття екологізації техноло-
гій виробництва, сутність котрого полягає у застосуванні заходів щодо
попередження негативного впливу виробничих процесів на природне се-
редовище. Екологізація технологій досягається шляхом розробки малові-
дходних технологій з мінімумом шкідливих речовин на виході. Останнім
часом в усьому світі життя примусило започаткувати найрізноманітніші
напрямки екологічних досліджень з метою забезпечення фахівців необ-
хідною для прийняття рішень екологічною інформацією з усіх сфер люд-
ської діяльності. Нині сформувалося близько ста напрямів екологічних
досліджень, які можна об'єднати за принципами галузевої належності,
взаємозв'язків, взаємо-підпорядкованості, пріоритетності, теоретичного
та практичного значення (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Структура екології як науки
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Прикладна екологія – дисципліна, що вивчає механізми руй-
нування біосфери людиною, способи запобігання цим процесам та
розробляє принципи раціонального використання природних ре-
сурсів без деградації життєвого середовища. Прикладна екологія
базується на системі законів, правил та принципів екології і при-
родокористування.

З прикладної екології за науковими напрямками витікають про-
мислова, сільськогосподарська екологія, екологія енергетики то-
що. У наш час інженерні дисципліни мають на меті лише розробку
замкнених, безвідходних та інших екологічно безпечних техноло-
гій, котрі дають змогу знизити ступінь шкідливого впливу на при-
родне середовище. Однак, проблему раціональної взаємодії вироб-
ництва з природним середовищем повністю неможливо розв'язати,
оскільки у цьому випадку природа виключається із розгляду. Ви-
вчення процесу взаємодії суспільного виробництва з навколишнім
середовищем вимагає не лише інженерних методів , але й екологі-
чних, що призвело до розвитку нового наукового напрямку на сти-
ку технічних, природничих та соціальних наук, що називається
інженерною екологією.

Інженерна екологія вивчає вплив промисловості на природу і
довкілля на промисловість, вплив умов природного середовища на
функціонування підприємств та їхніх комплексів. Іншими слова-
ми, об'єктом дослідження інженерної екології є системи, що утво-
рилися та тривалий час функціонують внаслідок взаємодії конкре-
тного виду суспільного виробництва з навколишнім природним
середовищем, що його оточує.

Сучасній екології притаманне комплексне використання нату-
рних спостережень, вимірювань, експериментальних лабораторних
досліджень, екологічного картування і моделювання. У сучасних
екологічних дослідженнях широко використовують методи інших
наук – хімії, фізики, геології, біології, математики. Ці методи мож-
на об’єднати в кілька груп:

· методи реєстрації та оцінки якості довкілля, насамперед різні
типи екологічного моніторингу, зокрема біомоніторинг і біоінди-
кація, дистанційний аерокосмічний моніторинг;

· методи кількісного обліку організмів і методи оцінки біомаси
та продуктивності рослин і тварин;

· вивчення особливостей впливу різних екологічних чинників
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на життєдіяльність організмів (як складні й тривалі спостереження
в природі, так і, частіше, експерименти в лабораторних умовах –
токсикологічні, біохімічні, біофізичні, фізіологічні та ін.);

· методи вивчення взаємозв’язків між організмами в багатови-
дових угрупуваннях;

· методи математичного моделювання екологічних явищ і
процесів, а також екосистем (останнє – набагато складніше), іміта-
ційне моделювання; моделювання від локальних до регіональних і
глобальних екологічних процесів і ситуацій;

· створення геоінформаційних систем і технологій для
розв’язання екологічних питань різних масштабів і в різних сферах
діяльності;

· комплексний еколого-економічний аналіз стану різних
об’єктів, територій, галузей виробництва;

· геоекологічні методи дослідження, геоекологічний моніто-
ринг;

· технологічні методи екологізації різних виробництв з метою
зменшення їх негативного впливу на довкілля;

· медико-екологічні методи вивчення впливу різних чинників
на здоров’я людей;

· методи екологічного контролю стану довкілля: екологічна
експертиза, екологічний аудит, екологічна паспортизація.

5.3. Сучасна методологія екологічних досліджень
Переважна більшість найвідоміших учених-екологів дотриму-

ється нового бачення сутності і завдань сучасної екології. В Росії
наразі серед провідних фахівців переважає розширене тлумачення
поняття екології (комплексна міждисциплінарна фундаментальна
наука, нова консолідована наукова система), як і серед більшості
українських фахівців, що займаються проблемами прикладної еко-
логії (геоекологи, техноекологи, агроекологи, урбоекологи). Фахі-
вців, які дотримуються старого, традиційного поняття екології як
частини біології, в Україні стає дедалі менше.

У розвинених країнах (США, Канада, Західна Європа), як по-
казує аналіз найвідоміших підручників з екології за останні 15 ро-
ків, термін "екологія" вживається тільки як традиційне суто біоло-
гічне поняття ("біоекологія"). Там, де йдеться про широке поняття
сучасної екології, її прикладні аспекти, західні автори вживають
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терміни: "наука про довкілля", "вплив людини на екосистеми",
"життя в навколишньому середовищі", "система наук про довкіл-
ля", "діяльність для стійкого розвитку", "людина і екосистеми Зем-
лі", "людське середовище і природні системи", "інвайронментоло-
гія", "інженерна екологія" та ін.

З погляду багатьох авторів, сучасна екологія XXI ст. – це одна
з головних фундаментальних комплексних наук про виживання
на планеті Земля, завданням якої є пізнання законів розвитку і фу-
нкціонування біосфери як цілісної системи під впливом природної
і, головне, антропогенної діяльності, а також про визначення шля-
хів і засобів еколого-економічно збалансованого співіснування
техносфери і біосфери. Стисліше: екологія XXI ст. – комплекс
наук про будову, функціонування, взаємозв'язки багатокомпоне-
нтних і багаторівневих систем у Природі й Суспільстві та за-
соби кореляції взаємного впливу техносфери і біосфери з метою
збереження людства і біосфери.

Основний об'єкт досліджень – екосистеми планети всіх рівнів
та їх елементи.

Основний предмет досліджень – взаємозв'язки між живими
організмами, їх групами різних рангів, живими і неживими компо-
нентами екосистем, а також особливості впливу природних і ан-
тропогенних чинників на функціонування екосистем та біосфери в
цілому.

Мета досліджень – визначення оптимальних шляхів коорди-
нації гармонійного еколого-економічно збалансованого співісну-
вання техносфери й біосфери, принципів і критеріїв ефективної
локальної, регіональної та глобальної екополітики.

Сучасна методологія наукового вивчення навколишнього
природного середовища та практики раціонального природо-
користування ґрунтується на системному, ієрархічному, інфор-
маційному підходах та принципах історизму й емерджентності.

Системний підхід орієнтує процес пізнання на розкриття цілі-
сності об'єкта дослідження, на виявлення у ньому різноманітних
типів зв'язків і зведення їх у єдину теоретичну картину. За влуч-
ним висловом академіка М.М.Мойсеєва, "системний підхід відо-
бражає природне прагнення дослідника найбільш повно у межах
його можливостей вивчити явище", а метод, за висловом академіка
Л.Д.Ландау, є важливішим за відкриття, оскільки правильний ме-
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тод дослідження приводить до нових, ще більш цінних відкриттів.
Відповідно до системного підходу, усі природні об'єкти роз-

глядаються як системи, цілісні утворення, що складаються із
взаємозв'язаних частин. І дійсно, усі явища природи перебувають у
певному взаємозв'язку і взаємній обумовленості – одне явище є
наслідком іншого і, у свою чергу, спричинює третє. Отже, природу
не можна розглядати як випадкову сукупність предметів і явищ, це
– цілісна система, що розвивається за властивими їй законами.

Якщо розташувати основні рівні організації життя у ієрархіч-
ному порядку, то на кожному рівні в результаті взаємодії живої
речовини з фізичним середовищем утворюються характерні функ-
ціональні системи. У цьому полягає суть ієрархічного підходу –
розташування та функціональне підпорядкування складових ці-
лісної системи у порядку від вищого рівня до нижчого (або навпа-
ки). При цьому під функціональним підпорядкуванням розуміють
входження менших і простіших елементів у більш крупні та скла-
дні сукупності – менші підсистеми складають великі системи,
що самі є підсистемами більш великих надсистем (наприклад,
елементарні частинки складають атоми, останні – молекули і т.д.).
Ієрархічність – одна з основних властивостей природних систем і
найважливіший принцип управління.

Для кожного ієрархічного рівня організації життя характерний
свій власний кругообіг речовини та енергії, який є незамкненим.
Кожний екологічний рівень взаємодіє з іншими рівнями, тому між
ними неможливо визначити чіткі межі.

У деяких випадках системи та їхні надсистеми виявляються
відносно незалежними утвореннями (наприклад, особина у попу-
ляції), в інших випадках ця самостійність значно менша (напри-
клад, орган в організмі, клітина у живій тканині). Проте, незалеж-
ність підсистеми обмежена певним часом – особина, відокрем-
лена від популяції, не може жити довго, так само як і ізольований
орган не може тривалий час зберігатися як самодостатня одиниця
без свого організму. Подібним чином угруповання не може існува-
ти без надходження енергії ззовні. Урахування цього факту над-
звичайно важливе при аналізі великих природних систем, які лише
здаються автономними.  Це саме доведення справедливе і для
спростування хибного уявлення про те, що нібито людство може
існувати незалежно від світу природи.
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Оскільки довкілля являє собою складну ієрархію систем, то у
процесі його пізнання початкове сприйняття природи в цілому за-
мінюється сприйняттям її частин, і чим глибше ми намагаємося
проникнути у сутність явищ, тим дрібнішими стають системи (об'-
єкти дослідження). Наприклад, сприймаючи спочатку ліс в цілому
як особливе природне явище (на відміну,  скажімо,  від поля,  луків
чи боліт), поступово переходять до розділення його на дрібніші
поняття: за складом деревостану (ліс хвойний, листяний, міша-
ний), його домінуючих порід (сосновий, ялиновий, дубовий тощо),
а далі – до віку дерев, густоти крон, характеру підліску (чагарники,
трави тощо) і т.д. Цілком зрозуміло, що процес такого подрібнення
у суті своїй є безмежним – воно зростає і поглиблюється з розвит-
ком потреб суспільства і можливостей науки. Зрозуміло також, що
без такого подрібнення обійтися неможливо, адже саме на найни-
жчих, найдрібніших щаблях пізнається сутність природних явищ,
їхні кількісні та якісні особливості. Разом з тим, чим дрібнішим
стає об'єкт дослідження, тим далі ми відходимо від розуміння при-
роди як єдиного цілого. Саме у цьому полягає своєрідний дуалізм
(подвійність) процесу пізнання – розуміння цілого неможливе без
вивчення його складових частин, тоді як заглиблення у сутність
частин віддаляє нас від сприйняття цілого. Таким чином, об'єкти
природи мають досліджуватися на різних рівнях, проте пізнання
природи як єдиного цілого неможливе без генералізації (узагаль-
нення) результатів досліджень.

Важливий наслідок ієрархічної організації життя полягає у то-
му, що при об'єднанні компонентів у більш крупні функціональні
одиниці у новостворених одиниць виникають властивості, відсутні
на попередньому рівні організації. У цьому полягає сутність прин-
ципу емерджентності (те, що раптово виникає) – системне ціле
набуває якісно нових, особливих властивостей, які відсутні у його
підсистем і не дорівнюють сумі властивостей елементів,  не об'єд-
наних системоутворюючими зв'язками. Стисле античне визначення
принципу емерджентності – ціле більше суми його частин.

У даному випадку спостерігається не просто перехід кількіс-
них змін у якісні,  а особлива форма інтеграції,  що підкоряється
іншим законам формоутворення, функціонування та еволюції. На-
приклад, механічне скупчення усіх необхідних для побудови орга-
нізму молекул, і навіть окремих органів, не дає властивостей цілі-
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сного організму; одне дерево не становить лісу, рідкостій також
ще не ліс,  і окремі групи дерев – теж,  адже ліс утворюється лише
при сукупності певних умов: достатній щільності деревостанів,
відповідній флорі й фауні, сформованих ценозах та ін. Емерджент-
ні властивості виникають у результаті взаємодії компонентів, а не
зміни їх природи. Такі якісно нові, емерджентні властивості еколо-
гічного рівня важко передбачити, виходячи з властивостей компо-
нентів, що складають цей рівень.

Принцип емерджентності має надзвичайно важливе значення
для екології, його обов'язково необхідно враховувати при екологі-
чній експертизі та екологічному прогнозуванні. З нього витікає,
що цілісна система може формуватися, розвиватися та існувати
лише за умови єдності її складових частин. Зміна будь-якого з
компонентів природи на певній території неодмінно призведе до
зміни інших компонентів, що спричинить порушення усього при-
родного середовища. Принцип емерджентності позбавляє сенсу
галузевий, однокомпонентний підхід до природних явищ.

Успішне вивчення природного середовища можливе лише за
умови, що природа або її складові частини розглядаються у русі (у
динаміці) – у цьому полягає принцип історизму. Природа безпе-
рервно змінюється у часі і розвивається – цей процес не має ні по-
чатку, ні кінця, оскільки рух матерії вічний і невичерпний, як і са-
ма матерія. Без уявлення про еволюцію біосфери важко аналізува-
ти як сучасний стан її складових, так і його можливі зміни внаслі-
док порушення природно-історичної рівноваги під впливом антро-
погенних факторів.

Характеризуючи навколишнє середовище, необхідно розгляда-
ти не тільки речовинний склад та енергетику екосистем, але й вла-
стиві їм інформаційні процеси. Так, на думку російського біолога
О. Пресмана, біосфера – це система, в якій речовинно-енергетичні
взаємодії підпорядковані інформаційним. Інформація – дуже важ-
лива складова природних систем, оскільки живі організми в ре-
зультаті взаємодії з навколишнім середовищем отримують і пере-
робляють інформацію (зорову, звукову, хімічну, електромагнітну)
та будують на її основі свою поведінку. Кожний організм, окрім
своїх звичних функцій (дихання, обмін речовин тощо), виконує
також певні функції, пов'язані з життєдіяльністю всієї екосистеми.
У ізольованому стані організм високоорганізованої екосистеми
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довго жити не може – він існує лише в умовах співробітництва та
кооперації з іншими організмами. Власне, уся сукупність організ-
мів у екосистемі являє собою ніби єдиний суперорганізм, де на пе-
рший план виступають інформаційні зв'язки, що регулюють злаго-
джену діяльність усієї системи.

Інформаційні процеси, що відбуваються у навколишньому се-
редовищі, поділяють на ентропійні – спрямовані на втрату інфор-
мації, зменшення складності, різноманітності, організованості, впоря-
дкованості систем, та неентропійні (антиентропійні) – такі, що
призводять до збільшення складності, різноманітності, впорядко-
ваності, накопичення інформації. Результат функціо-нування еко-
систем полягає у накопиченні інформації, передачі її від клітини
до клітини, від організму до організму. Втрата інформації відбува-
ється із зникненням видів та незворотними генетичними перебу-
довами. Доведено, що генетична інформація порушується під
впливом мутагенних факторів: радіації, активних хімічних речо-
вин, таких як пестициди, тощо. А навколишнє середовище поряд з
цим дедалі більше забруднюється внаслідок технологічної діяль-
ності людства.

Крім того, інформація є одним з найважливіших природних
ресурсів і одночасно суспільним надбанням – увесь розвиток люд-
ства є результатом набування та переробки інформації, що отри-
мується з навколишнього середовища і накопичується суспільст-
вом. У процесі використання інформація може бути об'єктом збе-
рігання, передачі та перетворення. Особливо важливою є інформа-
ція,  що лежить в основі механізмів негативного зворотного зв'яз-
ку, які підтримують сталість екосистем.

При вивченні складних систем застосовують метод системного
аналізу, основною процедурою якого є побудова узагальненої мо-
делі, що відображає реальні взаємозв'язки у досліджуваній систе-
мі.

Першочергову увагу при системному аналізі приділяють вияв-
ленню прямих та зворотних зв'язків. Прямий зв'язок передбачає,
що одне явище А (причина) впливає на інше В (наслідок). Прикла-
дом прямого зв'язку може бути вплив сонячного випромінювання
на процеси, що відбуваються на земній поверхні.

Зворотний зв'язок означає, що не тільки явище А (причина)
впливає на явище В (наслідок), але й наслідок В, у свою чергу,
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впливає на причину А.
Якщо результат процесу підсилює його інтенсивність, і систе-

ма віддаляється від свого вихідного стану, то такий зворотний зв'я-
зок називають позитивним. Так, утворення льодовиків збільшує
відбивання сонячних променів від земної поверхні і сприяє пода-
льшому її охолодженню, збільшенню зледеніння. На основі пози-
тивних зворотних зв'язків відбувається еволюція.

Якщо результат процесу послаблює його інтенсивність і стабі-
лізує систему, повертаючи її до вихідного стану, то такий зворот-
ний зв'язок називають негативним. Негативні зворотні зв'язки є
дуже характерними для біосфери. Наприклад, надходження вугле-
кислого газу в атмосферу в періоди активного вулканізму сприяло
різкому збільшенню фітомаси і, як наслідок, виведенню частини
вуглецю з кругообігу в результаті процесів торфо- та вугленакопи-
чення, що, зрештою, призвело до зменшення вмісту СО2 в атмос-
фері.

Виявлення негативних зворотних зв'язків дуже важливе, оскі-
льки таким чином можна зрозуміти причини сталості екосистем і
біосфери в цілому, що необхідно для успішного вирішення питань
охорони навколишнього середовища.

В.І. Вернадський вбачав у біосфері певну систему автоматич-
ного регулювання практично усіх процесів, що у ній відбуваються.
Висловлюючись сучасною термінологією, біосфера має всі харак-
терні агрегати та компоненти типової системи автоматизованого
регулювання: чутливі елементи, які фіксують відхилення характе-
ристик стану системи від номінальних значень, підсилюючі при-
строї, регулюючі органи – як позитивні, так і негативні зворотні
зв'язки.

Усі екосистеми існують тривалий час, причому чисельність де-
яких популяцій збільшується, інших – зменшується, але система
знаходиться у рівновазі. Цей стан рухомо-стабільної рівноваги на-
зивають гомеостазом, а діапазон сталості екосистеми – гомео-
статичним плато, яке знаходиться між верхньою межею пози-
тивного та нижньою межею негативного зворотного зв'язку. Еко-
система може функціонувати тільки у таких межах порушення
зворотних зв'язків, коли її елементи ще можуть компенсувати від-
хилення, визначені позитивним зворотним зв'язком (наприклад,
при введенні забруднення у водну екосистему вона самоочищуєть-
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ся). У межах дії зворотних зв'язків екосистема за рахунок компен-
суючих регуляторів зберігає сталість, причому в умовах антропо-
генних навантажень для сталого функціонування екосистеми лю-
дина повинна сама відігравати роль компенсуючого регулятора
(наприклад, здійснюючи заходи по озелененню поверхні землі,
очищенню повітря, води тощо).

Таким чином, для характеристики природного середовища з
екологічної точки зору на перше місце слід ставити аналіз типів і
особливостей існуючих у ньому взаємозв'язків між усіма природ-
ними процесами та явищами (досліджуваного об'єкта, району,
ландшафту чи регіону), а також характеру впливу на такі процеси
людської діяльності. При цьому дуже важливо використовувати
сучасні методи вивчення взаємозв'язків між населенням, господар-
ством і довкіллям, приділяти особливу увагу причинам і наслідкам
виникнення так званих ланцюгових реакцій у природі. Важливо
також дотримуватися принципу комплексної оцінки екологічних
ситуацій на основі побудови ланцюгів причинно-наслідкових зв'я-
зків на різних стадіях прогнозу із залученням до вирішення про-
блем представників різних галузей знань, насамперед, географів,
геологів, біологів, економістів, медиків, юристів, хіміків, матема-
тиків тощо.

Вивчаючи особливості основних складових природного сере-
довища,  необхідно пам'ятати,  що всі вони тісно пов'язані між со-
бою, залежать одне від одного і чутливо реагують на будь-які змі-
ни, а довкілля – це дуже складна, багатофункціональна, споконві-
чно збалансована єдина система, яка живе і постійно самовіднов-
люється завдяки своїм особливим законам обміну речовин та енер-
гії.  Ця система розвивалася і функціонувала мільйони років,  але
втручання людини у процес її діяльності, у біосферні взаємозв'яз-
ки,  про значення яких вона здебільшого не має правильного уяв-
лення, часто призводить до небажаних наслідків. На сучасному
етапі своєю діяльністю людина настільки розбалансувала природні
зв'язки всієї глобальної екосистеми, що остання почала активно
деградувати, втрачаючи здатність до самовідновлення.

Так,  відомий еколог Ю.  Ізраель відзначає: "Екологія – це нау-
ка про взаємовідносини між живими організмами, біологічними
системами (надорганізмового рівня) і середовищем існування,
фактично – наука про структуру і функції природи".



225

Через істотний антропогенний вплив на всіх рівнях біосфери
роль екології як одного з найважливіших наукових напрямів ще
більше зростає, і цілком закономірно екологію часто визначають
як науку, що досліджує закономірності функціонування організмів
у природному середовищі їх існування з урахуванням змін, які вно-
сяться у це середовище діяльністю людини. Таким чином, екологія
– це комплексна наука, що вивчає структуру та функціонування
біологічних систем надорганізмового рівня (популяційних систем,
екосистем та біосфери в цілому) в умовах антропогенного впливу.

В основу екології покладені енергетичний та балансовий
принципи існування екосистем, теорія трофічних (харчових) рів-
нів і ланцюгів, які забезпечують можливість вивчення потоків ре-
човини, енергії та інформації в екосистемах, зміни їх структури і
функцій під впливом факторів середовища, у тому числі й спричи-
нених діяльністю людини.

Згідно концепції рівнів організації живого виділяють: угрупо-
вання, популяцію, організм, орган, клітину, ген. Екологія вивчає
біологічні системи рівнів, вищих за організм (від популяції до біо-
сфери в цілому).

Найважливішим завданням сучасної екології є розробка шля-
хів регулювання і гармонізації взаємин людського суспільства з
природою, зокрема, вирішення таких проблем:

· зростання народонаселення;
· посилення парникового ефекту;
· поява кислотних дощів і озонових дір;
· утилізація відходів промисловості;
· створення екологічно безпечної енергетики;
· дехімізація сільського господарства;
· екологізація транспортної сфери;
· демілітаризації біосфери планети;
· ресурсозбереження й рекультивація літосфери.
Сьогодні екологія складається з низки наукових галузей та ди-

сциплін. Так, за розмірами об'єктів вивчення екологію поділяють
на:

· аутекологію (організм та його середовище);
· демекологію (популяція та її середовище);
· синекологію (біотичне угруповання та його середовище);
· географічну, або ландшафтну екологію (крупні геосистеми,
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географічні процеси за участю живої речовини та їх середовище);
· мегаекологію, або глобальну екологію (вчення про біосферу

Землі).
По відношенню до предметів вивчення екологію поділяють на

екологію мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин, людини, сільсь-
когосподарську, промислову (інженерну), загальну екологію (як
теоретично узагальнюючу дисципліну).

За середовищем і компонентами вивчення вирізняють еколо-
гію суходолу, прісних водойм, морську, високогірну, хімічну (геохі-
мічну, біогеохімічну) тощо.

За підходами до предмету вирізняють аналітичну і динамічну
екологію.

З точки зору фактора часу розглядають історичну та еволю-
ційну екологію.

У системі екології людини виділяють соціальну екологію (вза-
ємовідносини соціальних груп суспільства із середовищем їх жит-
тя), екологію індивіда та екологію людських популяцій.

Таким чином, коло завдань сучасної екології дуже широке і
охоплює практично всі питання, що торкаються взаємовідносин
людського суспільства та природного середовища, а також про-
блеми гармонізації цих відносин. Із суто біологічної науки, якою
екологія була усього 30-40 років тому, наразі вона перетворилася
на багатогранну комплексну науку, головною метою якої є розро-
бка наукових засад порятунку людства і середовища його існуван-
ня – біосфери планети, раціонального природокористування та
охорони довкілля.

Змінюючи й надалі природні умови (а суспільство не може жи-
ти інакше), люди будуть змушені робити це обдумано, виважено,
передбачаючи далеку перспективу й спираючись на знання основ-
них екологічних законів.

5.4. Екологічний стан довкілля в Україні
До недавнього часу розвиток людського суспільства і саморе-

гуляція навколишнього природного середовища (самоочищення
від техногенних забруднень) перебували у динамічній екологічній
рівновазі. Проте, інтенсивне зростання населення планети, надзви-
чайно бурхливий розвиток промисловості, сільського й комуналь-
ного господарства та інші чинники антропогенної дії на довкілля,
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незважаючи на колосальні екологічні резерви біосфери, призвели
до різних негативних наслідків, з якими вона не здатна впоратися.
Насамперед це стосується забруднення біосфери хімічними речо-
винами – ксенобіотиками (не властивими природі), порушення
природних геохімічних циклів, а також інтенсивного, нераціона-
льного використання природних ресурсів, що перешкоджає при-
роді самовідтворювати відновні ресурси. Невідновні ресурси ви-
черпуються швидше, ніж людське суспільство здатне перебудува-
ти власну економіку, власну господарську діяльність. Екологічна
ситуація в Україні характеризується як кризова. Цьому сприяють
структурні деформації господарства, за яких перевага віддавалась
сировинно-видобувним галузям промисловості, використання зна-
чною мірою енерго- та ресурсомістких технологій без будівництва
ефективних очисних споруд.

Серед головних причин, що призвели до незадовільного стану
довкілля в Україні, можна назвати такі:

· застарілі технології виробництва з високою енерго-  та мате-
ріаломісткістю, що перевищують у два-три рази відповідні показ-
ники у розвинених країнах;

· високий рівень концентрації промислових об'єктів у деяких
регіонах;

· відсутність ефективних природоохоронних технологій (зво-
ротних систем водозабезпечення, очисних споруд тощо), незадові-
льний рівень експлуатації існуючих природоохоронних споруд;

· відсутність ефективного правового й економічного механіз-
мів, які сприяли б використанню екологічно безпечних технологі-
чних процесів.

Так, одними з найбільших забрудників атмосферного повітря є
підприємства теплоенергетики, які викидають близько 29 % усіх
шкідливих речовин. Теплова енергетика сприяє також значному
забрудненню земель внаслідок накопичення великої кількості та-
ких відходів як зола, шлаки та пил. Металургійна промисловість
разом із суміжними та допоміжними виробництвами є однією з
найбільш «забруднювальних» галузей промисловості, її викиди
становлять 38 % загальної кількості забруднюючих речовин. Під-
приємства нафтохімічного комплексу у великій кількості викида-
ють в атмосферу вуглеводні, гідрогенсульфід (сірководень), суль-
фатну кислоту, ртуть, сполуки флуору та ін.
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Висока концентрація хімічних та нафтохімічних підприємств в
окремих регіонах призвела до значного забруднення джерел водо-
постачання. Хімічні підприємства викидають у відкриті водойми
близько 70 млн. м3 неочищених або недостатньо очищених стоків,
утворюють великі обсяги відходів,  серед яких значна кількість –
токсичні.

Підприємства нафтогазового комплексу за рівнем шкідливого
впливу на довкілля вважають об'єктами підвищеного екологічного
ризику. Вони є потенційними джерелами забруднення, що може
статися у разі порушення технологічних режимів роботи устатку-
вання або аварій.

Україна з її багаторічною енергетично-сировинною спеціаліза-
цією та низьким технологічним рівнем промисловості належить до
числа країн з найвищими абсолютними обсягами утворення та на-
копичення відходів. Щороку у поверхневих сховищах складується
понад 1,5 млрд. т твердих відходів. У різних звалищах, шламосхо-
вищах, відвалах і териконах нагромаджено понад 20 млрд. т відхо-
дів, які займають близько 130 тис. га земель. Значна кількість від-
ходів утворюється на підприємствах гірничодобувної промислово-
сті під час розробки родовищ та збагачення корисних копалин.
Наразі утилізують лише третину загальної кількості відходів, а ча-
стка вторинної сировини у загальному споживанні ресурсів не пе-
ревищує 15 %.

До категорії високотоксичних належать до 2 % усіх промисло-
вих відходів. Однак до цього часу в Україні не збудовано жодного
спеціалізованого підприємства з їх переробки. Ця проблема ускла-
днюється ще й тим, що не існує належним чином організованої
системи збирання та зберігання токсичних відходів, відсутні тех-
ніка й обладнання, бракує моніторингового контролю якості стіч-
них вод та механізмів заохочення підприємств самостійно вирішу-
вати власні екологічні проблеми. Тому досить часто токсичні від-
ходи, наприклад гальванічні шлами та промивні води, у значних
обсягах потрапляють у каналізаційні стоки.

Порушення норм якості води досягло рівнів, що призводять до
деградації водних екосистем, зниження продуктивності водойм.
Значна частина населення країни вживає неякісну воду, що загро-
жує здоров'ю нації. Втрати свіжої води на одиницю виробленої
продукції перевищують показники розвинених країн Європи у 2,5–
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4,5 рази.
Поверхневі води України належать, здебільшого, до дуже за-

бруднених. Найбільш забруднені поверхневі водні об’єкти – Дніп-
ро, Сіверський Донець та ріки Приазов'я. Чорне море, відоме свої-
ми рибними багатствами, за останні тридцять років перетворилося
на стічну яму для половини країн Європи. До основних забруд-
нюючих речовин належать нафтопродукти, феноли, сполуки фос-
фору, нітрогену, меркурію, важких металів тощо. Безкиснева зона,
яка у 1973 р. займала площу 3,5 тис. км2, нині розширилась до 50
тис. км2, що становить понад 10 % усієї акваторії Чорного моря. З
26 видів риб, які виловлювали рибалки у 60-ті роки минулого сто-
ліття, залишилось лише п'ять. Комерційний вилов скумбрії прово-
дився востаннє у 1965 р. Загальні втрати риби становлять близько
5 млн. тонн. Чорне море перебуває на межі загибелі.

Основними джерелами забруднення поверхневих вод є скидан-
ня неочищених чи недостатньо очищених комунально-побутових і
промислових стічних вод, поверхневий стік з сільськогосподарсь-
ких угідь та забудованих територій, а також ерозія ґрунтів на водо-
збірній площі. Це зумовило трансформацію поверхневого природ-
ного ландшафту на 80 % поверхні басейну. Негативно позначаєть-
ся на Дніпровській екосистемі розорювання заплав, що позбавляє
водотоки і водойми їх природного захисту.

В Україні нераціонально використовуються природні ресурси.
Розорюваність є найвищою у світі й досягла 56 % території країни
і 80 % сільськогосподарських угідь. Це призводить до зниження
родючості ґрунтів через їх переущільнення та дегуміфікацію. Зна-
чної шкоди завдають земельним ресурсам забруднення ґрунтів ви-
кидами промисловості та використання засобів хімізації в аграрно-
му секторі. Понад 40 % відходів, що утворюються у результаті ді-
яльності великих тваринницьких комплексів та птахофабрик, з по-
тенційного джерела органічних добрив перетворюється на джере-
ло забруднення довкілля.

Значної шкоди зазнала значна територія країни після аварії на
Чорнобильській АЕС. Радіоактивно забрудненими виявились по-
над 9  млн.  га території дванадцяти областей України.  З господар-
ського використання вилучено 180 тис. га сільськогосподарських
угідь, 150 тис. га лісу, обмежено агропромислове і лісогосподарсь-
ке виробництво на 256 тис. га. У ході аварійних і дезактиваційних
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робіт у зоні відчуження створено понад 800 тимчасових могильни-
ків радіоактивних відходів. У об'єкті «Укриття» сконцентровано
близько 180 т паливовмісної маси сумарною радіоактивністю 7,4 •
1011 Бк.

Значною проблемою є використання відвалів видобутку корис-
них копалин та відходів збагачення й переробки мінеральної сиро-
вини.  Щороку в атмосферу викидається близько 12 млн.  т забруд-
нюючих речовин. Лише за останнє десятиріччя від промислових
викидів загинуло 2,5 тис. га лісових насаджень. Значної шкоди лі-
сам завдають також пожежі, тисячі яких щороку виникають на ве-
ликих лісових площах.

Разом з тим, площа природно-заповідного фонду України ста-
новить близько 4 % території країни і є недостатнім гарантом збе-
реження й відтворення генофонду рослин і тварин та різноманіття
природних екосистем. Внаслідок дією антропогенного чинника
кількість видів рослин і тварин, що перебувають під загрозою зни-
кнення і занесені до Червоної книги, значно зросла. До неї внесено
151 вид вищих рослин і 85 видів та підвидів тварин (ссавців – 29,
птахів – 28, плазунів – 6, земноводних – 4, комах – 18). Забруднен-
ня внутрішніх природних водойм, порушення природного гідроло-
гічного режиму, відсутність ефективних рибозахисних пристроїв
на водозабірних спорудах негативно позначаються на відтворенні
запасів цінних видів риби.

5.5. Екологічні проблеми сучасності
Увага вчених-екологів на сучасному етапі зосереджена на ви-

рішенні кількох кардинальних проблем, у яких фокусуються осно-
вні напрями сучасної екології. Успіхи в їх вирішенні значною мі-
рою визначають прогрес усієї екології. Серед цих проблем можна
виокремити такі.

1. Керування продукційними процесами. Вирішення цієї про-
блеми спрямоване на розробку заходів раціонального використан-
ня природних ресурсів.

2. Стійкість природних і антропогенних ценозів. Ця пробле-
ма пов'язана з теорією сукцесій, питаннями видового різноманіття
та специфіки ценотичних зв'язків. Дослідження даної проблеми
дають змогу в майбутньому створити принципово нові природно-
господарські екосистеми, у яких мають превалювати ознаки стабі-
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льності, стійкості та максимальної ефективності продукційного
процесу.

3. Регуляція чисельності популяцій. Ця проблема лежить в
основі розробки комплексу заходів, спрямованих на керування ди-
намікою чисельності шкідників лісового і сільського господарства,
носіїв хвороб сільськогосподарських тварин і людини, а також чи-
сельності промислових видів та видів, які розводять. На результа-
тах цих досліджень ґрунтується планування масштабів промислу,
прогнозування результатів відбору особин з популяцій у різних
умовах. Ці питання мають першочергове значення для рибного
господарства.

4. Екологічні механізми адаптації до середовища. Результати
таких досліджень зумовлюють успіхи освоєння людиною екстре-
мальних ландшафтів – високогірних, пустельних, арктичних тощо.

5. Екологічна індикація. Вирішення цієї проблеми пов'язане з
потребами різних галузей промисловості, сільського господарства,
морського промислу, а також з необхідністю збереження середо-
вища проживання людини. Завдання екологічної індикації – ви-
значення властивостей тих чи інших компонентів і елементів ланд-
шафту та встановлення напрямів їхніх змін за видовим складом
організмів, що проживають у цих умовах. Екологічну індикацію
використовують для діагностики типів ґрунтів і напряму змін
ґрунтоутворювального процесу, для визначення якості води й по-
вітря, пошуку корисних копалин, особливо розсіяних, які не мож-
на визначити за допомогою геологічних і геофізичних методів.

6. Екологізація виробництв. Вирішення цієї проблеми пов'яза-
не з виробництвом екологічно безпечної продукції при мінімаль-
них витратах природних ресурсів (сировини, енергії, палива та ін-
ших матеріалів) з утворенням мінімальної кількості неутилізова-
них та розсіюваних відходів, які не порушують функціонування
природних екосистем та біосфери в цілому.

Крім наведених вище кардинальних проблем, можна виокре-
мити низку конкретних практичних завдань, які слід вирішувати за
участю екологів. Серед них варто, насамперед, назвати такі.

1. Відновлення порушених екосистем.
2. Оздоровлення ландшафту, тобто розробка заходів з метою

попередження загрози захворювання людей у результаті поширен-
ня різних хвороб у природному ландшафті.
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3. Збереження еталонних ділянок біосфери.
4. Утилізація комунально-господарських відходів міст.
5. Перехід від промислу до господарства, тобто розроблення

принципів і стратегії переходу від ”збору” до високопродуктивно-
го землеробства, від ”мисливства” до культурного господарюван-
ня, якими, наприклад, є напіввільне і вільне розведення промисло-
вих тварин та їх повне приручення; створення аквакультур риб і
промислових безхребетних тварин, потужних риборозвідних ком-
плексів тощо.

6.  Забезпечення техногенної безпеки біосфери.
Згідно з програмою Організації Об'єднаних Націй з проблем

навколишнього природного середовища (ЮНЕП) усю різноманіт-
ність глобальних екологічних проблем можна розподілити за та-
кими напрямами:

· зміна атмосфери й клімату;
· зміна гідросфери;
· зміна літосфери; проблеми, пов'язані з використанням земної

поверхні, а також з видобутком і використанням корисних копа-
лин;

· зміна біоти;
· зміни у сільському й лісовому господарстві.
Низький рівень екологічної культури населення України вна-

слідок незадовільної екологічної освіти та виховання, нераціона-
льна структура народного господарства, пов'язана із застосуван-
ням матеріалоємних та енергоємних технологій, низький техніч-
ний рівень існуючих технологій очищення газоповітряних викидів
у атмосферу і скидів стічних вод у водойми та перероблення від-
ходів промисловості й комунально-побутового господарства, а та-
кож загальна криза економіки країни призводять до зниження про-
дуктивності господарства, погіршення стану здоров'я людей і на-
віть до зменшення чисельності населення внаслідок переважання
смертності над народжуваністю. Це відбувається на фоні руйну-
вання фізичного капіталу (заводів, фабрик, аграрних господарств
тощо) і нераціонального використання природних ресурсів. При
цьому значно погіршується стан довкілля і створюється загроза
завдання непоправної шкоди біологічному й ландшафтному різно-
маніттю – лісовим, гірським і морським екосистемам, водоймам,
лукам, особливо цінним землям тощо.
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З метою подолання зазначених недоліків у 1998 р. Верховна
Рада України прийняла Постанову ”Про основні напрями держав-
ної політики в галузі охорони навколишнього природного середо-
вища, використання природних ресурсів та забезпечення екологіч-
ної безпеки”, яка розглядається як Державна програма охорони
довкілля в Україні. У цій програмі сформульовано основні пріори-
тети та завдання охорони навколишнього природного середовища і
раціонального використання природних ресурсів.

До основних пріоритетів охорони довкілля і раціонального
природокористування належать:

· формування збалансованої системи природокористування й
адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу еконо-
міки;

· екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будів-
ництві, сільському господарстві, на транспорті;

· поліпшення екологічного стану і запобігання забрудненню
ріки Дніпро та інших річок, Чорного й Азовського морів;

· будівництво нових та реконструкція діючих потужностей
комунальних очисних каналізаційних споруд;

· забезпечення населення якісною питною водою;
· стабілізація та поліпшення екологічного стану у містах і

промислових центрах Донецько-Придніпровського та інших регіо-
нів;

· гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіа-
ційного захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму шкі-
дливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

· збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, за-
повідна справа.

· Для здійснення Державної програми передбачається вирі-
шення таких завдань:

· створення у країні ефективної системи екологічної освіти,
виховання та інформування;

· реструктуризація економіки із суттєвим зменшенням частки
енерго- і матеріалоємних виробництв;

· запровадження дійових економічних складових впливу на
систему природокористування;

· створення ефективної системи правового та організаційного
забезпечення у сфері охорони навколишнього природного середо-
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вища, екологічної безпеки та раціонального використання природ-
них ресурсів;

· створення державної системи моніторингу навколишнього
природного середовища;

· захист повітряного басейну від забруднення, особливо у ве-
ликих містах і промислових центрах;

· здійснення управління водними ресурсами на основі басей-
нового принципу, збереження та відродження малих річок;

· запобігання забрудненню внутрішніх водойм і морських вод,
зменшення та припинення скиду забруднених стічних вод у водні
об'єкти, захист підземних вод від забруднення;

· захист і збереження земельних ресурсів від забруднення, ви-
снаження та нераціонального використання;

· збереження й розширення територій з природним станом
ландшафту, посилення природоохоронної діяльності на заповідних
і рекреаційних територіях;

· підвищення стійкості та екологічних функцій лісів;
· знешкодження, утилізація та поховання промислових і побу-

тових відходів;
· зменшення до мінімуму рівня радіаційного забруднення;
· забезпечення екологічного супроводу процесу конверсії вій-

ськово-промислового комплексу та здійснення заходів щодо еко-
логічного контролю за діяльністю збройних сил;

· створення системи прогнозування, запобігання й оператив-
них дій у разі надзвичайних ситуацій природного й природно-
техногенного походження.

Практичне здійснення державної політики у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища, раціонального природоко-
ристування та забезпечення екологічної безпеки реалізується шля-
хом розроблення та виконання окремих міждержавних, державних,
галузевих, регіональних та місцевих програм. Ці програми спря-
мовуються на втілення у життя визначених вище пріоритетів.
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5.6. Міжнародні аспекти екологічної безпеки і міжнародне
       співробітництво у галузі охорони довкілля.
       Основні стратегії виживання людства
Екологічні проблеми не знають державних кордонів, від них

тією чи іншою мірою потерпають усі нації. Через цілісність та єд-
ність географічної оболонки Землі, існування єдиної системи взає-
мообміну речовиною та енергією, що поширюється далеко за межі
певного регіону, деякі екологічні проблеми набули сьогодні глоба-
льного масштабу, їх вирішення вимагає величезних ресурсів та
скоординованих довготривалих зусиль усієї світової спільноти.

Перший в історії людства сигнал тривоги про кризу загально-
світового масштабу – "кризу між людиною і навколишнім середо-
вищем" пролунав у 1969 р. у відомій доповіді Генерального секре-
таря ООН У. Тана "Людина і навколишнє середовище". З того часу
відношення міжнародної громадськості до цієї проблеми істотно
змінилося. Безпосередньою причиною цього факту є поступова
деградація довкілля,  яка підтверджує правдивість висновку У.  Та-
на про те, що "колишні локальні проблеми стали сьогодні загаль-
носвітовими, і для їх вирішення необхідні спільні зусилля усіх на-
родів".

Постійне загострення ситуації і збільшення обсягів забруднен-
ня вод і повітря, руйнування озонового шару, масове знищення
лісів, активізація процесів ерозії ґрунтів, опустелювання планети,
збіднення її загального генофонду, падіння природної родючості
ґрунтів і, зрештою, посилення стихійних явищ, пов'язаних з нера-
ціональним використанням природних ресурсів (посухи, повені та
ін.), свідчать про всезростаючу загрозу екологічної катастрофи.

Саме тому забезпечення охорони навколишнього середовища
та раціонального використання природних ресурсів визнане глоба-
льною проблемою сучасного світу на рівні з такими проблемами
як голод,  безробіття,  загроза ядерного конфлікту та інші.  Серед
найбільш гострих екологічних проблем глобального рівня, що
створюють загрозу самому існуванню людської спільноти на Зем-
лі, ООН визначає такі:

· зміна клімату, зокрема загальне його потепління;
· руйнування стратосферного озону – захисної "парасолі" Зем-

лі;
· забруднення атмосферного повітря та зміна його газового
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складу (зокрема, порушення киснево-вуглекислотного балансу);
· порушення системи кругообігу води через кількісне висна-

ження та якісне погіршення стану водних ресурсів;
· деградація земель та опустелювання;
· руйнація і деградація лісів;
· втрата біологічного різноманіття (вимирання біологічних ви-

дів та збіднення генофонду);
· зростання ризику техногенних аварій з важкими екологічни-

ми наслідками;
· накопичення та неконтрольоване переміщення токсичних хі-

мічних речовин і відходів;
· хімічний та радіаційний мутагенез у органічному світі.
Увесь світ нині страждає від "перемог", одержаних над приро-

дою: розвинені та високорозвинені країни – від перезабруднення
середовища, виснаження природних ресурсів і деградації екосис-
тем (через суперіндустріалізацію й надспоживання),  а країни,  що
розвиваються, – від голоду, деградації ґрунтів і наступу пустель
(через бідність, хижацьке знищення лісів, перенароджуваність на-
селення, нерозумне природокористування). Проте, найбільш гост-
ро негативні наслідки небезпечних процесів проявляються у райо-
нах з екстремальними природними умовами та нестійкими геосис-
темами (особливо у приполяр'ї або у зонах пустель), а також на
територіях із соціально-економічними негараздами, де у населення
відсутні реальні можливості (фінансові, матеріальні) для ефектив-
ної протидії несприятливим екологічним ситуаціям, що повною
мірою стосується й території України.

Таким чином, існує дуже важливий зворотний зв'язок між
економічним розвитком людства і станом навколишнього се-
редовища. У опублікованій в травні 1992 р. доповіді Світового Ба-
нку "Розвиток і навколишнє середовище" стверджується, що охо-
рона довкілля є невід'ємною частиною прогресу. Без достатньої
охорони навколишнього природного середовища неможливий
економічний розвиток, а без розвитку, у свою чергу, не буде до-
статньо коштів для відповідних інвестицій у природоохоронну ді-
яльність. Таким чином, людство приходить до поняття сталого
розвитку (або екорозвитку), під яким розуміють такий шлях не-
впинного і бажаного розвитку господарства, який істотно і необо-
ротно не порушує оточення людини, не призводить до деградації
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біосфери нашої планети, і який здійснюється відповідно до законів
природи, економіки та суспільства.

На конференції ООН з охорони навколишнього природного се-
редовища і розвитку, що пройшла у Ріо-де-Жанейро у червні 1992
року,  де зустрічалися представники 179 країн світу,  було визначе-
но, що економічний розвиток не може зупинитися, але його потрі-
бно спрямувати у іншому напрямку, аби припинити активну руй-
націю навколишнього середовища. Збереження людської цивіліза-
ції залежить від наших знань про природу і дій, спрямованих на
збереження та поліпшення довкілля шляхом розумного втручання,
а не руйнування його у процесі нераціонального використання.

Міжнародний природний статус довкілля передбачає охорону
всієї планети Земля і навколоземного космічного простору. Кожна
країна має свій правовий статус, який чинний лише на її території,
а діяльність міжнародних організації визначається нормами між-
народного права. Хоча окремі країни по-різному ставляться до
екологічних проблем, існує реальна необхідність у розширенні
співробітництва у галузі охорони навколишнього природного се-
редовища, що потребує спільних зусиль усіх країн світу.

Міжнародне співробітництво у галузі вирішення екологічних
проблем ґрунтується на ряді принципів:

· визнання норм міжнародного права;
· суверенітет націй у використанні своїх природних ресурсів;
· наукова обґрунтованість міжнародних норм раціонального

природокористування;
· недопустимість нераціонального природокористування;
· недопустимість національного привласнення міжнародного

простору;
· недопустимість впливу на довкілля у воєнних цілях, що не

сумісно з інтересами людей;
· запобігання забрудненню міжнародних просторів тощо.
Формами міжнародної співпраці у галузі вирішення екологіч-

них проблем можуть бути міждержавні угоди і конвенції з питань
охорони довкілля і раціонального природокористування або участь
країн у діяльності міжнародних природоохоронних організацій. За
ініціативою ЮНЕСКО у 1948 році було засновано Міжнародний
союз захисту природи і природних ресурсів (МСОП), після чого
міжнародна природоохоронна діяльність набула конкретних форм
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і змісту. Метою МСОП є підготовка і скликання нарад та конфере-
нцій природоохоронного характеру, розробка міжнародних конве-
нцій та рекомендацій у цій галузі. За сприянням цієї організації (на
XVI Генеральній асамблеї МСОП, 1978 р.) було підготовлено і ви-
пущено Міжнародну Червону книгу. До складу МСОП входить
значна кількість установ (понад 500), її членами є понад 130 країн
світу та 24 міжнародні організації, у тому числі й Всесвітній фонд
охорони дикої природи, основою метою діяльності якого є об'єд-
нання зусиль, спрямованих на збереження дикої природи і тварин-
ного світу. Його емблемою є бамбуковий ведмедик (панда).

Ключову функцію у координації міжнародної діяльності у га-
лузі охорони навколишнього середовища і раціонального викорис-
тання природних ресурсів (у системі ООН) здійснює ЮНЕП
(Міжнародна програма ООН з навколишнього середовища), яка
була прийнята на Стокгольмській конференції ООН у 1972 році.
Крім того, значний вплив на міжнародні аспекти природоохорон-
ної діяльності мають ФАО (міжнародна продовольча і сільського-
сподарська організація), що вивчає питання охорони екосистем
суходолу і Світового океану в процесі сільськогосподарської дія-
льності людини; ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я),
що вивчає питання загального стану здоров'я людей, боротьби з
епідеміями тощо; ВМО (Всесвітня метеорологічна організація),
яка досліджує стан навколишнього середовища, зокрема, глобальні
зміни клімату, загальні кругообіги речовин тощо, і надає відповід-
ну інформацію міжнародним організаціям; МАГАТЕ (Міжнародне
агентство з атомної енергії), що контролює захист довкілля від іо-
нізуючого випромінювання тощо. За сприяння цих організацій бу-
ло прийнято ряд Міжнародних угод і конвенцій, які спрямовані на
вирішення питань з охорони навколишнього середовища. Зокрема,
це Конвенція по транскордонному забрудненню повітря (1979 р.),
Конвенція ООН по морському праву (1982 р.), Віденська конвен-
ція ООН про охорону озонового шару (1985 р.), Протокол Кіото
(Конвенція ООН по викидах парникових газів) тощо. Ці міжнаро-
дні угоди визнані не всіма країнами світу і тому носять,  переваж-
но, рекомендаційний характер, адже важко правильно встановити
відповідальність країн різного економічно розвитку за порушення
вимог цих угод.

Вирішення міжнародних проблем екологічної безпеки усклад-
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нюється рядом обставин, що зумовлено різним економічним роз-
витком країн світу, різним ступенем трансформації природних
екосистем у них, зростанням взаємної залежності країн тощо.

Жодна з країн світу не може вирішити проблему екологічної
безпеки самотужки, без міжнародної допомоги і співпраці.

Різка відмінність економічного розвитку різних країн світу зу-
мовлює різний їх вплив на екологічний стан довкілля.  Крім того,
розвинуті країни не готові відмовитись від економічного росту, а
країни, що розвиваються, намагаються їх наздогнати, що посилює
негативний вплив на довкілля. Так, розвинуті країни починали
свій економічний розвиток у період достатньої кількості природ-
них ресурсів, яких сьогодні є недостатньо для країн, що розвива-
ються. Останні "варварським" шляхом відчужують природні ре-
сурси, що лишились.

Різниця в економічному розвитку у поєднанні з політичними і
релігійними поглядами різних груп людей різко загострила про-
блему міжнародного тероризму, що може стати причиною надзви-
чайних, у тому числі й екологічних, ситуацій. Вирішення цих про-
блем можливе лише на міжнародному рівні.

Підходи до вирішення проблем збереження і відтворення при-
родного середовища у різних країнах є принципово різними, що
ускладнює прийняття єдиної програми дій. Так, у розвинутих кра-
їнах практично не залишилось реліктових екосистем і основним
напрямком реалізації природоохоронної діяльності є стабілізація
стану довкілля технічними та управлінськими рішеннями. У краї-
нах Південної Америки, Африки та інших на частку реліктових
природних екосистем припадає до 40 % території, тому основним
напрямком збереження довкілля у них є створення заповідних те-
риторій.

Демографічна проблема настільки загострює усі інші глобальні
проблеми людства, що без кардинального її вирішення практично
неможливо стабілізувати екологічний стан довкілля в жодній з
країн світу.

Усе це говорить про необхідність докорінної зміни відношення
людей до питань охорони довкілля та раціонального використання
природних ресурсів, об'єднання зусиль усіх країн для подолання
проявів сучасної екологічної кризи. Для активних сумісних дій у
цьому напрямі необхідно вибрати програму дій, тобто екологічну



240

стратегію. Екологічні стратегії прийнято класифікувати на основі
двох основних підходів:

· за характером відношення людини до природи (природоцен-
тричні та антропоцентричні стратегії), причому природоцентричні
визнають самоцінність природи як такої, а антропоцентричні ви-
знають природу лише домівкою людини;

· за факторами виникнення екологічної кризи і можливими
механізмами її подолання.

Друга класифікація є більш вживаною. Виділяють три основ-
них граничних стратегії виходу із кризи: ресурсно-технологічну,
біосферно-екологічну та соціально-психологічну. Існують і більш
узагальнені стратегії, що поєднують кращі сторони граничних, на-
приклад, стратегія екологічного розвитку М.Ф. Реймерса.

Ресурсно-технологічна стратегія вбачає причину розвитку су-
часної екологічної кризи у перевищенні техногенного навантажен-
ня на біосферу і надмірному використанні природних ресурсів.
Ключовим питанням цієї стратегії є екологізація суспільного ви-
робництва, тобто створення мало- і безвідходних технологій, що
дасть змогу покращити екологічну ситуацію в цілому. Основними
напрямками виходу із сучасної екологічної кризи є:

· вдосконалення технологій (у тому числі повне очищення всіх
викидів і скидів), впровадження у практику безвідходних техноло-
гій;

· стабілізація економічного стану країн, а не його розвиток;
· обмеження споживання природних ресурсів (споживання

вторинних ресурсів) тощо.
Основна ставка у ресурсно-технологічній стратегії робиться на

техноекологію та екологізацію сільського і міського господарств.
Сучасний варіант ресурсно-технологічної стратегії виходу із

екологічної кризи викладений у концепції сталого розвитку (Кон-
ференція ООН по навколишньому середовищу, Ріо-де-Жанейро,
1992 рік), у якій показано взаємозв'язок соціально-економічного
розвитку, демографічної ситуації на Землі та стану навколишнього
природного середовища. Згідно цієї стратегії пік сучасної екологі-
чної кризи припаде на середину XXI століття.

Особливу увагу у даній стратегії приділено перебудові енерге-
тики,  адже у найближчі 20-25 років на людство чекає криза енер-
гетичних ресурсів. Крім того, звернуто увагу на теплове забруд-
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нення атмосфери і гідросфери та можливі наслідки цих процесів.
Тому, для віддалення та легкого подолання енергетичної кризи
людству необхідно вжити таких заходів:

· енергозбереження та енергозаощадження при всіх видах гос-
подарської та іншої діяльності;

· поступова заміна традиційних енергоресурсів альтернатив-
ними, причому особливу увагу слід приділяти можливостям одер-
жання енергії альтернативними джерелами (геотермальні, сонячне
випромінювання, енергія вітру, морських хвиль, припливів і від-
пливів, використання біогазу тощо) у промислових масштабах;

· поступове зниження частки енергоємних виробництв і тех-
нологій, що дозволить вирішити питання заощадження енергії;

· зменшення втрат енергії при її транспортуванні і викорис-
танні тощо.

Реалізація ресурсно-технологічної стратегії, є важливими і до-
зволить вирішити ряд проблем, пов'язаних із техногенним впливом
на довкілля, забруднення природного середовища тощо. Проте, без
зміни відношення людини до довкілля та без урахування саморе-
гуляційної ролі біосфери, подолання сучасної екологічної кризи є
неможливим.

Біосферно-екологічна стратегія базується на особливостях
само-регуляційних механізмів екосистем і біосфери в цілому. Ос-
новним ідеологічним стрижнем цієї стратегії є самоцінність при-
роди і можливість подолання сучасної екологічної кризи лише
природним шляхом.

Знання основних законів функціонування природних екосис-
тем і біосфери в цілому показує, що само-регуляційні можливості
екосистем і біосфери є обмеженими.

Серед біосферно-екологічних концепцій найбільшою глиби-
ною відрізняється концепція В.Г. Горшкова. У своїх працях він
показав роль живих організмів у еволюції природи та підтриманні
екологічної рівноваги біосфери Землі. Ним показано, що біосфера
може компенсувати будь-які збурення, які викликані господарсь-
кою діяльністю людини за умови, що кількість використовуваної
людиною біологічної продукції не перевищує 1 % від біопродук-
тивності біосфери. Сьогодні, за різними оцінками, споживається
від 20 до 50 % річної біологічної продукції біосфери, тому біота не
в змозі забезпечити глобальну екологічну стабільність довкілля.
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Біосферно-технологічна стратегія передбачає такі основні кро-
ки для виходу із сучасної екологічної кризи:

· розширення площ природних екосистем за рахунок розши-
рення реліктових екосистем,  яких  залишилось  35-37%.  Для цьо-
го необхідно близько 30-35 млн. км2 території суходолу перетво-
рити у природні ландшафти,  що дасть змогу відновити і зберегти
екологічну рівновагу біосфери.

На жаль, більшість кроків, що пропонуються біосферно-
екологічною стратегією, практично неможливо реалізувати як з
економічної, так і з соціально-етичної точки зору. Ці кроки є важ-
ливими тільки у поєднанні з іншими заходами з охорони довкілля.

Соціально-психологічна стратегія спрямована на зміну ідео-
логічного ставлення людини до природи, свідомості і моральних
цінностей людства. Протягом усієї історії суспільство намагалось
протистояти природі і підкорювати її. Отже, природопідкорюваль-
не ставлення людини до природи закладено у її психології. Крім
того, більшість релігій закликають до того, що людина є вищою за
природу, яка є просто домівкою людства.

Тобто, основним шляхом виходу із кризового становища соці-
ально-психологічна стратегія вбачає у визнанні величі природи і
того, що людина є її частиною. Тому необхідно змінити ідеологію
ставлення людини до довкілля, що є основою для покращення еко-
логічного стану навколишнього середовища.

Центральною концепцію соціально-психологічної стратегії є
концепція коеволюції М.М. Мойсеєва. Згідно з нею, людина виді-
лилась із живого світу шляхом створення урботериторій і для по-
долання екологічних проблем їй необхідно свої потреби узгоджу-
вати з можливостями природи. Чисто технічного шляху подолання
екологічної кризи не існує, тому людству необхідно змінити шкалу
цінностей.

Соціально-психологічна стратегія також не показує реальних
шляхів подолання екологічної кризи. Зміна психології людства,
яка формувалась протягом тривалого періоду, потребує багато ча-
су, а діяти необхідно вже сьогодні.

Усі розглянуті граничні стратегії мають свої недоліки,  тому є
ряд узагальнених стратегій, що поєднують позитивні моменти гра-
ничних. Найбільш збалансованою з них є стратегія екорозвитку
М.Ф.  Реймерса,  яка сформульована ще у 1994 році.  Основними її
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положеннями є:
· природно-ресурсний і екологічний потенціали Землі та окре-

мих її регіонів є обмеженими і вичерпними;
· існує допустимий максимум вилучення природних ресурсів,

а також змін у екосистемах;
· необхідні попереджувальні заходи по запобіганню виник-

нення несприятливих екологічних ситуацій, а не дії по їх ліквіда-
ції;

· необхідно регулювати чисельність населення і підтримувати її
на рівні 1,0-1,5 млрд. чоловік, що є біологічним максимумом;

· усвідомлення самодостатності природи і того, що людство є
невід'ємною частиною природи і повністю залежить від неї;

· можуть бути прийнятні тільки "біосферно сумісні" техноло-
гії;

· слід впроваджувати екологізацію суспільного виробництва,
сільського та міського господарств;

· визнання принципу розумної достатності в одержанні життє-
вих потреб людини, відмова від споживацького способу життя;

· необхідно враховувати те, що без збереження цілісності еко-
систем неможливе підтримання їх стійкості та збереження живого;

· слід враховувати кумулятивність малих дій, які сумуються
і інтегруються, викликаючи ланцюгові реакції в екосистемах, при-
чому негативні наслідки цих дій можуть бути
непередбачуваними.

Таких узагальнюючих концепцій є багато, проте слід врахову-
вати головне правило: "Концепція – це лише напрямок дії і її слід
наповнювати реальним змістом, фактичними діями тощо. Тільки
тоді результат буде позитивним".

Контрольні запитання
1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку екології як науки.
2. Які особливості становлення класичної екології?
3. В чому полягають особливості розвитку структури сучасної еко-

логії?
4. Якими є об’єкт, предмет та основні завдання сучасної екології?
5. Наведіть основні закони сучасної екології.
6. Охарактеризуйте основні методи екологічних досліджень.



244

7. В чому полягають особливості методології екологічних дослі-
джень?

8. Яка сутність системного підходу до екологічних досліджень?
9. Охарактеризуйте екологічний стан довкілля в Україні.
10. Що призвело до екологічної кризи в Україні?
11. Назвіть основні екологічні проблеми сучасності.
12. У чому полягають міжнародні аспекти екологічної безпеки?
13. Якими є основні стратегії виживання людства?
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Розділ 6

ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ

6.1. Передумови виникнення моніторингу довкілля
Моніторинг навколишнього природного середовища є сучас-

ною формою реалізації процесів екологічної діяльності суспільст-
ва за допомогою застосування засобів інформатизації та спеціаль-
но організованих заходів системного збору даних про кількісні і
якісні параметри довкілля, що забезпечує оцінку і прогнозування
стану середовища життєдіяльності людини й умов функціонування
екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічної
безпеки, збереження навколишнього природного середовища та
раціонального природокористування.

Добре відомо, що за будь-який період відбуваються природні
зміни стану довкілля: клімату, погоди, температури, тиску, сезонні
зміни біомаси рослин і тварин тощо. Вони відбуваються порівняно
повільно, протягом значного проміжку часу. Інформація про це
давно використовується людиною для планування своєї господар-
ської діяльності. Так, вже більше 100 років у цивілізованому світі
регулярно ведуться спостереження за зміною погоди, кліматом. Це
–  відомі нам метеорологічні,  гідрологічні та деякі інші види спо-
стережень. На сьогодні нікого не потрібно переконувати, що за
станом навколишнього середовища потрібно проводити постійні
спостереження – усе ширшим стає коло спостережень, збільшуєть-
ся кількість вимірюваних параметрів довкілля та щільнішою стає
мережа спостережних станцій. Разом з тим, більш складними ста-
ють і проблеми, що пов’язані з моніторингом довкілля.

У різних видах наукової і практичної діяльності людина здавна
застосовує метод спостереження – спосіб пізнання, заснований на
відносно тривалому, цілеспрямованому і планомірному сприйнятті
предметів і явищ навколишньої дійсності. Спостереження за до-
вкіллям набули практичного значення ще на початку розвитку
людства, оскільки кожному індивіду, щоб вижити, необхідно було
мати певну суму знань про навколишнє середовище.

Створенню сучасної системи моніторингу передував тривалий
період нагромадження знань про навколишній світ, про процеси і
явища, що відбуваються у природі, інтерес до яких виник у люди-
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ни ще в давні часи. Древні люди розуміли, що природні процеси й
об'єкти впливають на рослинні і тваринні організми, а також на
саму людину. Добування засобів до існування, а отже і неминучий
контакт людини з природою,  залежали від рівня знань людини
про навколишній світ і природні явища. Археологічні знахідки
свідчать про певний рівень людських знань про довкілля ще у до-
історичну епоху. Найдавніші письмові пам’ятки, які підтверджу-
ють, що спостереження за природним середовищем були важли-
вим фактором розвитку суспільства, залишили єгиптяни, греки та
інші народи, які мали писемність.

Пізнання людиною навколишнього світу розвивалося у зв'язку
з виникненням цивілізації, походами і подорожами, в яких вона
відкривала нові країни, континенти, пізнавала їхні природні та
кліматичні умови. Так, спостерігаючи за метеорологічними яви-
щами, людина накопичувала у пам'яті умови виникнення, характер
та інтенсивність вітру, хмар, туманів, блискавок, з якими вона на-
магалася пов'язати погоду і передбачати її. Це, напевно, були пер-
ші спроби організувати систему спостережень за станом навколи-
шнього природного середовища, яку сьогодні ми називаємо моні-
торингом довкілля. Однак, у стародавності людські знання про на-
вколишній світ були досить примітивними. Людина ще не мала
наукового уявлення про рослини і тварин, про середовище їхнього
і свого існування; вона ще не навчилася прогнозувати ті явища
природи, про які вже мала досить чіткі, але суб'єктивні уявлення.
Для глибокого наукового пізнання світу необхідно було навчитися
проводити вимірювання параметрів довкілля, аби одержати об'єк-
тивні дані про його стан,  а отже й можливість перейти до нового
ступеня пізнання світу.

Починаючи з кінця середньовіччя і початку епохи відродження
з'являється цілий ряд нових, прогресивних відкриттів і винаходів.
Були розроблені та сконструйовані прилади й інструменти для ви-
мірювання параметрів та властивостей атмосфери і води. Зокрема,
нові можливості спостережень за атмосферними процесами вини-
кли у результаті винаходу перших метеорологічних приладів: тер-
мометра і барометра, які послугували розвитку інструментальних
метеорологічних спостережень, що вже з початку XVІІІ ст. набу-
вають наукового характеру. Це дало підставу для організації по-
стійних спостережень за природними явищами, що відбуваються у
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довкіллі, як у результаті перебігу природних процесів, так і вна-
слідок антропогенного впливу.

Так, розвиток промисловості викликав необхідність спостере-
жень насамперед за станом повітря, оскільки у життєдіяльності
людини воно є головним продуктом споживання, а його наявність
– основною умовою існування. Саме промислова діяльність, у ре-
зультаті якої у повітря викидається велика кількість оксидів вугле-
цю та промислових газів, спричинила порушення колообігу вугле-
цю у природі, що призвело до різкого погіршення умов існування
людини. Вперше спостереження за чистотою повітря були органі-
зовані на вугільних шахтах Великобританії та Бельгії понад 100
років тому. Концентрація оксиду вуглецю контролювалася за до-
помогою реакції на нього живих організмів – канарок, морських
свинок і навіть тарганів.

Іншим важливим компонентом довкілля є вода –  без води не-
можливе існування біосфери та життя на землі, вона відіграє вирі-
шальну роль у підтриманні життєдіяльності людини. Наявність та
доступність води нерідко визначають долю народів і країн. Інтерес
людини до води виник ще у доісторичну епоху і, головним чином,
був пов'язаний зі споживанням її у питних цілях. Пізніше, у період
зародження землеробства у Єгипті,  країнах Близького Сходу,  Ки-
таї у людини склалися уявлення про воду,  як необхідне джерело
живлення рослин, і вона почала використовувати її для зрошення
полів.

Розвиток мореплавства потребував знань про режим океану,
морів, річок та про процеси, що у них відбуваються, які також бу-
ли необхідні людині для ведення рибальства. Для моніторингу
океану були потрібні дані про природні фізичні та океанічні яви-
ща, властивості води. Методи досліджень і параметри солоності
океанічної води були розроблені у ХІХ столітті Э. Ленцом.

Стрімкий розвиток цивілізації супроводжувався широким ви-
користанням води не тільки як питної та для зрошення,  але і як
технологічного середовища, для функціонування річкового і мор-
ського транспорту, гідроенергетики тощо. Крім того, річковий стік
широко використовувався при будівництві млинів. Повсюдно на
Землі розвиток поселень був пов'язаний із розташуванням їх біля
берегів річок, у місцях, де близько до поверхні залягали придатні
для питних цілей ґрунтові води. Це вимагало певних знань про во-
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дний режим території, що заселяється. А дефіцит прісної води у
країнах, розташованих у зоні пустель та напівпустель, викликав
необхідність організації спостережень і збору інформації про річ-
ковий стік, місця розповсюдження і запаси підземних вод. Вже у
древньому Єгипті жерці володіли методами прогнозу обсягів стоку
Нілу, що було необхідно для зрошення. Тобто, дслідження гідро-
сфери (водної оболонки Землі) має достатньо тривалу історію.

Крім того, велике значення для розвитку гідрологічного моні-
торингу мала організація системи гідрометеослужби. На даний час
гідрометеорологічні станції ведуть спостереження за обсягом річ-
кового стоку, його динамікою, випаровуванням, поверхневим сто-
ком з водозборів, сольовим і температурним режимами річок то-
що.

Щодо твердої оболонки Земної кулі – суші (літосфери), яка за-
ймає приблизно четверту частину її поверхні, то розвиток науко-
вих уявлень про неї йшов дещо іншим шляхом. До середини ХІХ
ст. науки, що вивчає ґрунт, який є складовою частиною літосфери,
не існувало. Але ґрунтовий покрив утворює на планеті особливу
біогеохімічну оболонку, він є компонентом ландшафтів і відігрє
суттєву роль у колообігу хімічних речовин у біосфері. Крім того,
будучи продуктом взаємодії живої речовини і гірських порід, ґру-
нти являють собою область концентрації організмів, пов'язаної з
ними енергії, продуктів метаболізму і відмирання. До того ж грунт
є найважливішиим ресурсом у сільському господарстві. Сільсько-
господарське використання ґрунтів людиною відбувається протя-
гом тривалого періоду – ще з часів Трипільської культури, що ви-
никла за 2 – 3 тис. років до н.е., і до наших днів.

Слід підкреслити, що грунт є особливим органо-мінеральним
природним утворенням, яке виникло внаслідок дії живих організ-
мів, розкладання мертвих організмів, впливу природних вод та ат-
мосфери. Це складна і дуже вразлива система, що створювалася
століттями, але може бути зруйнована неправильними діями лю-
дини за лічені роки, місяці і навіть дні. Тому виникла необхідність
наукових уявлень про ґрунт, який був першоджерелом усіх матері-
альних благ – харчових продуктів, лісоматеріалів, джерелом кори-
сних копалин, основою для одержання врожаю сільськогосподар-
ських культур.

Наприкінці ХІХ століття ґрунт став розглядатися екологами як
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одне з найважливіших екологічних середовищ. Завдяки науковій
діяльності вчених В.В. Докучаєва, П.А. Костичева, М.М. Сибірце-
ва були сформульовані наукові уявлення про ґрунт, виникла нова
наука – ґрунтознавство, а також були здійснені перші кроки по ор-
ганізації наукового моніторингу ґрунтового покриву планети.
Створення ґрунтознавства послугувало науковою основою для
збору матеріалу про ґрунтовий покрив Росії і фіксації цього мате-
ріалу у вигляді ґрунтових карт і прикладених до них описів. На-
прикінці 50-х років ХХ ст. розвиток ґрунтового моніторингу від-
бувся завдяки крупномасштабним ґрунтовим обстеженням в Укра-
їні. За всю історію розвитку ґрунтознавства створено значний банк
даних про стан морфогенезу і речовинний склад ґрунтів, вивчено
ґрунтові режими, процеси обміну речовини й енергії у ґрунті,
встановлені основні параметри ґрунтової родючості тощо. У на-
ступні роки цей банк даних широко використовувався у ґрунтово-
му моніторингу.

Сучасна система моніторингу ґрунтового покриву була сфор-
мована тільки у 70-х роках минулого століття.  Країни Європи з
розвиненим сільськогосподарським виробництвом організували
проведення моніторингу найважливіших ґрунтових параметрів. У
ряді регіонів Австрії були намічені полігони, на яких систематич-
но відбиралися зразки ґрунту для визначення вмісту у ньому орга-
нічного вуглецю, азоту, важких металів, величини рН, суми обмін-
них основ. У Німеччині була створена мережа постійних полігонів
для збору інформації про ступінь забрудненості ґрунтів; у Бельгії
складені крупномасштабні ґрунтові карти, розроблені методи про-
ведення наземного і дистанційного моніторингу ґрунтів, створена
база даних про їхні хімічні та фізико-хімічні властивості. У Нідер-
ландах такий моніторинг включає спостереження на 4500 точках і
передбачає збір даних, інтегрованих у геоінформаційну систему.
Широка програма ґрунтового моніторингу здійснюється в Угор-
щині, яка забезпечує визначення майже 100 показників і система-
тичне спостереження на 1200 репрезентативних майданчиках не
лише на ґрунтах сільськогосподарських і лісових угідь, але й на
інших землях, що використовуються для різних потреб. У Швеції
й Норвегії проведення ґрунтового моніторингу забезпечується
державною службою моніторингу. Центром розробки теоретичних
і методичних основ ґрунтового моніторингу в Україні є Націона-
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льний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім.
О.Н. Соколовського”.

Ще однією невід’ємною складовою навколишнього природно-
го середовища є лісові екосистеми Землі, які охоплюють величе-
зну територію планети – понад 44 млн. км2. Рослинність лісових
екосистем, взаємодіючи з атмосферою, підтримує баланс кисню і
вуглекислого газу у повітрі.  Разом з тим,  рослинні і тваринні ре-
сурси являють собою об’єкти життєзабезпечення людини – з дав-
ніх часів людина заготовляла продукти харчування у лісі.  Там же
вона отримувала матеріали для будівництва житла.  Крім того,  де-
ревина використовувалася для приготування деревного вугілля,
поташу, у лісі  заготовлю-валася каніфоль, скипидар та інші потрі-
бні для людини матеріали.

Розвиток ремесел, деревообробки і торгівлі з кінця ХV і на по-
чатку ХVІ століть обумовив торгівлю лісом і його продукцією. З
ХV ст. у Росії було узаконено лісокористування. Однак, перші
підприємства лісового господарства почали створюватися у Росії
тільки на початку ХVІІ ст.  Саме у цей період започатковане спо-
стереження за станом лісів, яке  було пов'язане, головним чином, з
обліком лісового фонду як ресурсу деревини. Тому були необхідні,
насамперед, дані про площі лісів, склад порід, обсяги деревини.
Тоді ж почали здійснюватися перші заходи для охорони лісових
екосистем від пожеж, ушкодження деревних і чагарникових рос-
лин шкідниками і хворобами та впроваджуватися методи науково-
го лісокористування і лісорозведення.

У вирішенні проблеми збереження лісів і балансу лісових еко-
систем важливого значення набуває моніторинг лісових площ і
складання лісових карт. Перша карта, що показує поширення лісів
на початку ХІІІ ст., була опублікована А.М. Семеновою-Тянь-
Шанською. Збереглися атласи і картографічні матеріали про по-
ширення лісів в Україні ХVІІ ст. Проведенню моніторингу лісових
екосистем передували роботи щодо класифікації лісів, розробка
методів визначення складу насаджень, оцінки продуктивності лісу
та дослідження умов росту деревних порід.

У результаті збільшення техногенного навантаження зростаю-
ча небезпека пошкодження лісових масивів викликала необхід-
ність проведення моніторингових спостережень за станом лісових
формацій – у 70-х роках минулого століття у результаті техноген-
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них викидів у атмосферу в Європі було пошкоджено 12  млн.  га
лісів. Тому в 1985 р. Європейською Комісією ООН була розробле-
на Міжнародна програма по оцінці й моніторингу впливу забруд-
нення повітря на ліси (ICP–Forests),  у якій беруть участь 35 країн
Європи,  США і Канада.  У 80-х роках ХХ ст.  програма і методика
моніторингу лісів Європейської частини СРСР була розроблена
Литовським науково-дослідним інститутом лісового господарства.
В Україні моніторингові спостереження за станом лісів розпочаті у
1989 р. Українським НДІ лісового господарства і агролісомеліора-
ції.

Отже, з розвитком суспільства накопичувалася інформація
екологічного спрямування, систематизувалися дані, аналізу-валися
зміни стану навколишнього природного середовища, зумовлені
впливом природних та антропогенних факторів.

6.2. Необхідність проведення моніторингу довкілля
Існуюча на сьогодні кількість населення на планеті сформува-

лася протягом тривалого періоду. Еволюція людини тісно пов'яза-
на з природним середовищем її існування. Безумовно, що воно за
своїм компонентним складом не було постійним. Але природна
зміна довкілля проходила настільки повільно, що людина мала у
своєму розпорядженні час для пристосування до цих змін.

У доісторичний час, коли населення планети не перевищувало
10 млн. чоловік, безперечно не було помітного впливу людської
діяльності на природне середовище, яке б викликало значну його
зміну. Із зростанням кількості населення збільшувалося й антропо-
генне навантаження на природу. Уся історія існування людства
супроводжується розвитком і удосконалюванням технологій,
спрямованих, насамперед, на забезпечення людей більш комфорт-
ними умовами життєдіяльності. Це, у свою чергу, викликає зрос-
тання багатопланового використання природних ресурсів та поси-
лення антропогенного впливу на довкілля. Тому життєдіяльність
людини у всьому її різноманітті викликала необхідність спостере-
ження за природними процесами, що істотно визначають умови її
роботи і життя у навколишньому середовищі. Адже людина, у пе-
ршу чергу є біологічним видом, тобто її організм, а також функції
його органів тісно пов'язані з природним середовищем існування.
Спостереження за причинно-наслідковими явищами і процесами
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довкілля стало необхідною умовою пристосування до навколиш-
нього світу і запорукою виживання й розвитку людства.

Необхідність спостереження за станом усіх складових довкілля
(атмосфери, гідросфери літосфери та біосфери) викликана перш за
все тим,  що рівновага між організмами,  що населяють Землю,  і
складом та станом навколишнього природного середовища, що
сформувалося за останні 400 млн. років, з кінця Х1Х сторіччя ста-
ла істотно порушуватися.

Основною причиною порушення стабільності екологічного
стану довкілля став науково-технічний прогрес та бурхливий роз-
виток промислового виробництва у ХХ столітті, які не лише спри-
яли зростанню добробуту людини, але й негативно вплинули на
стан навколишнього середовища практично на усій планеті. Про-
цеси урбанізації, розвиток промисловості, сільського господарст-
ва, транспорту спричинили величезні антропогенні навантаження
на екосистеми. Так, наприклад, за період існування людського су-
спільства кількість хімічних елементів, які стала використовувати
людина, зросла з двох десятків на початку виникнення цивілізації
до вісімдесяти дев’яти у ХХІ столітті.  Збільшилися й обсяги тех-
ногенних викидів у навколишнє природне середовище. Причому,
серед цих викидів з'явилися такі речовини та хімічні елементи, які
не були притаманні природі раніше. Внаслідок цього був поруше-
ний природний баланс у екологічних системах, який проявляється
у тому, що рослинні і тваринні організми підтримують рівновагу у
екологічному середовищі, забезпечуючи його стійкість та стабіль-
ність.

Людина більше, ніж будь-який інший вид, прагне змінити своє
фізичне середовище заради задоволення своїх безпосередніх вимог
і потреб. За підрахунками академіка В.А. Ковди людство у дві ти-
сячі разів активніше впливає на біосферу, ніж решта живого світу.
Але здійснюючи це, людина ще більше руйнує природне середо-
вище, зокрема біологічні компоненти, які необхідні для її існуван-
ня, незважаючи на те що залежність людини від природного сере-
довища буде зберігатися, як би не ускладнювалася створювана
нею техніка.

На сьогодні господарську діяльність людини, яка призводить
до негативних змін у екологічних системах та порушень природної
рівноваги, можна охарактеризувати таким чином:
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1. Використання природних ресурсів:
· Вилучення та виснаження природних ресурсів.
2. Порушення якості компонентів природного середовища:
· забруднення абіотичних складових довкілля (атмосфери, гі-

дросфери, літосфери);
· вплив на геосистеми (зміна рельєфу місцевості, порушення

ландшафтів);
· порушення режиму водних систем (вилучення води, зарегу-

лювання стоку річок, зміна балансу водозбірних територій);
· порушення грунтів (ерозія, підтоплення, ущільнення, засо-

лення).
Атмосфера є невід'ємною частиною планети Земля. Екологіч-

ний стан атмосфери визначається її фізичними властивостями і
речовинним складом. У нижньому, приземному шарі атмосфери
зосереджене існування флори і фауни, а також усього живого на
Землі,  у тому числі й людини.  Атмосферне повітря являє собою
також найважливіший природний ресурс, який широко використо-
вується для функціонування усіх галузей господарської діяльності
людини.

У процесі еволюції як рослинний і тваринний світ, так і люди-
на адаптувалися до складу і фізичних властивостей атмосфери.
Тому її стабільність виключно важлива для існування живих орга-
нізмів. Однак, сучасний склад атмосфери утворився не тільки у
результаті розвитку ландшафтів, фотосинтетичної діяльності рос-
линності і функціонування океанів. На її речовинному складі знач-
ною мірою позначився техногенез (процес зміни природних ком-
плексів під впливом виробничої діяльності людини, до якого залу-
чені майже всі хімічні елементи,  і активність якого значно пере-
вищує активність будь-якого геохімічного процесу), який викликає
зміну екологічних умов біосфери.

Атмосфера також являє собою простір,  куди викидаються тех-
ногенні відходи у вигляді газів і пароподібної вологи –  обсяг що-
річних світових викидів газів станоить понад 257 млрд. т. У зв'язку
із забрудненням атмосфери у ній порушуються фізичні процеси,
пов'язані з потоками сонячної радіації, що, у свою чергу, познача-
ється на фотосинтезі і продукційному процесі рослин. У атмосфе-
рному повітрі також протікають хімічні реакції,  які призводять до
зміни його хімічного складу. Крім того, внаслідок циркуляційнх
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процесів, що відбуваються у атмосфері, переноситься величезна
кількість полютантів (забруднювачів), які забруднюють суміжні
ландшафти.

Тобто,  людська діяльність неминуче призводить до змін у ат-
мосферному повітрі. Причому, з кожним історичним періодом їх
масштаби невпинно зростають, набуваючи глобального характеру.
З метою обмеження шкідливих викидів у атмосферу і запрова-
дження високоефективних методів очищення повітря необхідно
здійснювати постійний моніторинг його екологічного стану.

Гідросфера,  яка є одним з найважливіших елементів довкілля,
відіграє вирішальну роль у багатьох процесах, які проходять у
природі – за її участю здійснюються численні процеси у екосисте-
мах (наприклад,  обмін речовин,  тепла).  Вода входить до складу
усіх живих організмів, складні процеси життєдіяльності у яких
можуть відбуватися лише за наявності води. Крім того, вода є ос-
новним природним ресурсом, що споживається людством – обсяги
щорічного світового водо-споживання становлять більше 6 тис.
км3 (це, наприклад, у тисячі разів більше, ніж використання нафти
чи вугілля).

Проте,  незважаючи на значні запаси води гідросфери Землі
(близько 1390 млн. км3), запаси прісних вод, яких найбільше по-
требує людина, є незначними і вичерпними. У ряді регіонів плане-
ти відчувається їх дефіцит для різних потреб, зокрема потреб про-
мисловості, комунального та сільського господарства, адже основ-
ні запаси прісної води зосереджені у льодовиках Антарктиди й
Гренландії.

Слід відмітити, що природна чиста вода містить розчинні ре-
човини у кількості і пропорціях, до яких у процесі еволюції адап-
тувалося усе живе. Але розвиток цивілізації зумовив перерозподіл
речовин та появу сполук, які не характерні для живої природи. До
того ж швидкість їх появи перевищує темпи пристосування живих
організмів до нових умов зміненого середовища. На відміну від
атмосфери, різні складові гідросфери зазнають значного антропо-
генного навантаження, причому дану дію на них можна поділити
на дві взаємопов’язані складові: кількісне виснаження і погіршен-
ня якості.

На сьогодні антропогенне перетворення континентальних вод
досягло глобальних масштабів, що стало причиною порушення
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природних режимів великих озер і річок. Цьому сприяло створен-
ня водосховищ, що призвело до збільшення площ випаровування;
будівництво зрошувальних та осушувальних каналів; значні обся-
ги споживання води у виробничій діяльності; зростання обсягів
скиду забруднених вод у поверхневі водойми та розвиток евтро-
фування (зростання у водоймах концентрації поживних речовин,
що є причиною бурхливого розвитку одноклітинних зелених водо-
ростей і гниття водойм).

Збільшення антропогенного впливу на водні джерела і ланд-
шафти водозбірних басейнів призвело до порушення умов форму-
вання стоку та водного режиму, зниження само відновлюваної
спроможності водних об’єктів, зумовило зменшення водності рі-
чок та зниження їхньої біопродуктивності. Причому, темпи вико-
ристання водних ресурсів у світі зростають значно швидше, ніж
будівництво очисних споруд, тому на сьогодні особливо гостро
постала проблема забруднення природних водойм. Отже, водні
ресурси потребують суворої охорони  як у кількісному, так і якіс-
ному аспектах, що можливе лише на основі здійснення гідрологіч-
ного моніторингу.

Педосфера або ґрунтовий покрив є результатом комплексної
дії рослинності, ґрунтотворних порід, клімату, рельєфу, а також
господарської діяльності людини. Сільськогосподарське викорис-
тання ґрунтів протягом тривалого періоду викликало істотні зміни
у ґрунтовому покриві, оскільки при вирощуванні сільськогоспо-
дарських культур ґрунт зазнає низки різноманітних впливів (сис-
тематична глибока оранка, надмірне або недостатнє внесення доб-
рив, застосування важких колісних тракторів тощо), що спричи-
нює його агрофізичну деградацію. Мінеральні добрива, хімічні за-
соби захисту рослин, що вносяться у ґрунт, частково залишаються
у ньому,  викликаючи зміну його хімізму,  і по харчових ланцюгах
надходять до організму людини. Забрудненню ґрунту сприяють
також промислові й енергетичні підприємства, суб’єкти військово-
промислового комплексу, транспорт тощо. До того ж ґрунтовий
покрив здавна розглядався як місце для скидання, зберігання та
поховання побутових і техногенних відходів, у тому числі й не-
безпечних. Слід зазначити, що у районах інтенсивного землеробс-
тва і високої концентрації промислового виробництва техногенна
трансформація ґрунтів значно перевищує темпи природного ґрун-
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тоутворювального процесу.
Тобто, діяльність людини викликала істотні зрушення у ґрун-

тотворному процесі, які простежуються у морфогенезі і речовин-
ному складі ґрунту. Крім того, ґрунт піддається сильному руйну-
ванню внаслідок дії води і вітру, що спричинює ґрунтову ерозію.
Тому з метою оцінювання перетворень і регулювання ґрунтових
процесів, спрямованих на їх відновлення, існує потреба у прове-
денні комплексного моніторингу ґрунтового покриву.

Отже, виникнення екологічних проблем викликало необхід-
ність створення системи моніторингу і розробки екологічного мо-
ніторингу, задача якого полягає у одержанні об’єктивної інформа-
ції про динаміку стану довкілля та про відповідну реакцію біоти, а
також для прогнозування екологічного стану навколишнього при-
родного середовища в цілому та його складових зокрема.

6.3. Сутність моніторингу довкілля, його задачі
       та складові частини
Становлення моніторингу довкілля як науки відбулося у другій

половині ХХ століття. З початку 80-х років проблеми навколиш-
нього середовища і здійснення його моніторингу посідають чільне
місце у наукових пошуках, їм присвячені численні фундаментальні
дослідження – виникають такі галузі, як загальний моніторинг, во-
дний моніторинг, лісовий моніторинг, медичний моніторинг, агро-
кліматичний моніторинг, моніторинг природних комплексів,
ландшафтний моніторинг тощо.

Необхідність здійснення систематичних спостережень за ста-
ном навколишнього середовища, його змінами під впливом приро-
дних і особливо антропогенних факторів була усвідомлена світо-
вою спільнотою наприкінці 60-х років минулого століття. У 1972
р. у Стокгольмі під егідою ООН відбулася конференція з охорони
навколишнього середовища, де вперше було запропоновано визна-
чення поняття терміну “моніторинг”. Було вирішено під монітори-
нгом навколишнього середовища розуміти комплексну систему
спостережень, оцінки і прогнозу змін стану природного середови-
ща під впливом антропогенних факторів. Термін з’явився як допо-
внення до поняття “контроль стану навколишнього середовища”.

Отже, моніторинг довкілля (від англійського дієслова to
monitor, що означає контролювати, стежити, перевіряти) – це сис-
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тема спостережень і контролю у просторі і часі за природними,
природно-антропогенними комплексами, процесами, що відбува-
ються у них та довкіллям в цілому, збір інформації про стан еколо-
гічних систем, обробка, передавання, збереження й аналіз інфор-
мації про стан навколишнього середовища з метою раціонального
використання природних ресурсів, прогнозування масштабів нега-
тивних змін довкілля і його охорони.

Здійснення моніторингу навколишнього середовища передбачає
створення банку даних про параметри певних екологічних систем.
На основі аналізу зібраних даних розробляються моделі, що опи-
сують зв'язки між елементами системи, які дають змогу прогнозу-
вати стан і динаміку екологічної системи у майбутньому. Інфор-
мація про стан екологічної системи та внутрішньосистемні зв'язки,
а також прогностичні моделі надають можливість керувати станом
таких систем з метою збереження їхньої стабільності, підтримки
їхніх властивостей, які забезпечують нормальне функціонування
організмів, включаючи і людину. Іншими словами моніторинг
природного середовища – це сукупність спостережень за певними
компонентами біосфери, спеціальним чином організовані у прос-
торі і часі, а також комплекс методів екологічного спрямування
для його здійснення.

Основними задачами моніторингу довкілля є:
· інструментальні спостереження та систематичний збір інформації

про параметри екологічної системи та їхні величини, що включає дані
про властивості певного екологічного середовища та про організми, які у
ньому функціонують;

· створення банку даних про параметри і величини, що характери-
зують стан конкретної екологічної системи;

· аналіз зібраних даних за спеціальними програмами, що забезпечу-
ють інформативність про властивості екологічної системи та їх динаміку;

· порівняння стану екологічної системи, властивостей екологічного
середовища з нормативними параметрами;

· розробка прогностичних моделей, що описують зміну, як екосис-
теми в цілому,  так і головних її елементів,  для прийняття рішень щодо
стабілізації її стану.

Метою моніторингу довкілля є виявлення фактичного стану,
ступеня деградації окремих природних комплексів і ландшафтів в
цілому під впливом діяльності людини як зовнішнього фактора
(викиди шкідливих речовин та їх акумуляція у природному сере-
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довищі) та внутрішнього фактору, що урівноважує прояви позити-
вних та негативних процесів.

Основна функція моніторингу довкілля полягає у науковому
забезпеченні системи методів керування станом екологічного се-
редовища з метою підтримки його стабільності. Склад системи
моніторингу визначається його сутністю та цільовим призначен-
ням.

Об'єктами моніторингу довкілля є природні або перетворені
людиною (штучні) екосистеми. Особливими об’єктами моніторин-
гових досліджень є так звані депонуючі об’єкти довкілля: поверх-
неві води і донні відклади, грунтово-рослинний покрив та атмос-
фера у місцях розсіювання та депонування полютантів.

Тому під екологічним моніторингом слід розуміти систему
заходів, направлених на збір інформації про стан і динаміку скла-
дових об'єкта моніторингу – екосистеми та її основних елементів;
аналіз отриманої інформації; прогноз зміни елементів та екосисте-
ми в цілому і розробку системи методів керування динамікою еко-
системи, її станом, рівнем і характером впливу на суміжні екосис-
теми.

Екологічний моніторинг довкілля здійснюється за такими ос-
новними напрямками:

· спостереження за факторами, що впливають на навколишнє при-
родне середовище;

· оцінка фактичного стану природного середовища;
· прогноз екологічного стану довкілля та його оцінка;
· управління природно-антропогенними процесами з метою їх оп-

тимізації.
Слід зазначити, що моніторинг довкілля спрямований, у першу

чергу, на вивчення впливу діяльності людини на довкілля та про-
явів зовнішніх і внутрішніх чинників (розсіювання та акумуляція
хімічних елементів тощо) на розвиток природно-антропогенних
систем. Так, наприклад, компоненти (елементи) біосфери з певним
рівнем екологічного стану зазнають антропогенного впливу, змі-
нюючи свій первинний стан. За допомогою моніторингових дослі-
джень одержують “фотографію” цього зміненого стану (а по мож-
ливості – і початкового), узагальнюють отримані дані, проводять
аналіз і здійснюють оцінку фактичного і прогнозного стану. Ця
інформація передається в управлінські структури.  На її основі,  за-
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лежно від рівня науково-технічних розробок і економічних мож-
ливостей, приймаються рішення по обмеженню або припиненню
антропогенного впливу.

Найбільш універсальним підходом до визначення структури
системи моніторингу антропогенних змін природного середови-
ща є його поділ на блоки: “спостереження”, “оцінка фактичного
стану”, “прогноз стану”, ”оцінка стану, який прогнозується”, що
був запропонований Ю.А. Ізраелем. Причому, блоки “спостере-
ження” та “прогноз стану” тісно пов’язані між собою, оскільки
прогноз стану навколишнього середовища можливий лише при
наявності достатньої кількості репрезентативної інформації про
його фактичний стан (прямий зв’язок). Здійснення прогнозу, з од-
ного боку, передбачає знання закономірностей зміни стану довкіл-
ля і наявність схеми та можливості чисельного розрахунку.  З ін-
шого боку, направленість прогнозу значною мірою визначає стру-
ктуру та склад мережі спостережень (зворотній зв’язок).

Система спостережень за станом природного середовища має
включати такі спостереження:

· за джерелами впливу (у т. ч. й джерелами забруднення);
· за факторами впливу (забруднення, випромінювання та ін.);
· за станом компонентів біосфери;
· за зміною їхніх структурних і функціональних показників.
При цьому також мається на увазі наявність чи одержання да-

них про початковий або фоновий стан складових біосфери.
Дані, що характеризують стан довкілля, які отримані у резуль-

таті спостережень чи прогнозу, оцінюються залежно від того, у
якій сфері людської діяльності вони використовуються. Така оцін-
ка передбачає, з одного боку, визначення збитків від антропоген-
ного впливу, а з іншого – вибір оптимальних умов для людської
діяльності та визначення наявних екологічних резервів. Крім того,
оцінка стану природного середовища передбачає також всебічний
аналіз стану, викликаного впливом різноманітних факторів у різ-
них середовищах. Оцінка тенденцій зміни стану довкілля має дати
відповідь на питання щодо загрозливості становища, яке склалося;
вказати, чим конкретно зумовлений такий стан; допомогти визна-
чити дії, направлені на відтворення або нормалізування (стабіліза-
цію) стану, або навпаки, вказати на особливо сприятливі ситуації
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(короткочасні або довготривалі), наявність природних можливос-
тей,  які дають змогу використовувати наявні екологічні резерви
природи у інтересах людини. При такого роду оцінках передбача-
ється знання допустимих навантажень на природне середовище.

Створення і впровадження системи моніторингу проводиться у
три основних етапи:

1. Створення банку даних про стан атмосферного повітря, гід-
росфери, ґрунтів, біомаси, про радіологічну, медико-санітарну си-
туацію на основі результатів аналітичних досліджень, матеріалів
статистичної звітності тощо. На картографічні матеріали (плани,
схеми) наносять пункти аналітичного контролю, межі зони забру-
днення, санітарно-захисні зони та інші дані, які характеризують
екологічну ситуацію досліджуваного об’єкта. На цьому ж етапі
проводиться визначення найменш забруднених територій для ор-
ганізації і проведення наукових досліджень щодо впливу забруд-
нення на окремі складові довкілля.

2. Організація спільної мережі спостережень за станом довкіл-
ля на різних рівнях моніторингу – визначаються і узгоджуються
пункти спостережень, методики відбору проб і проведення аналізу,
встановлюється періодичність спостережень. На цьому етапі також
створюється автоматизована система збору, обробки інформації та
прогнозу.

3. Забезпечення і здійснення стабільного функціонування сис-
теми екологічного моніторингу і поступове її удосконаленя.

Загальну послідовність розробки і здійснення моніторингу до-
вкілля наведено на рис. 6.1. Слід відмитити, що у ході моніторингу
обов’язково має бути реалізований механізм зворотнього зв’язку,
що дасть змогу скоригувати програму моніторингових досліджень.

У загальних рисах схему функціонування системи  еколо-
гічного моніторингу можна охарактеризувати наступним чином.
Первинним організаційним ядром є регіональна станція, на якій
проводяться регулярні спостереження на мережі стаціо-нарних пі-
кетів і маршрутів, оцінюється екологічний стан природного сере-
довища території, типової для даної фізико-географічної зони. На
базовій станції, яка є наступною ланкою, узагальнюється інформа-
ція, що надходить від підлеглих їй регіональних станцій, і оціню-
ється стан середовища та території більшого регіону. Отримані
дані передаються у національний центр моніторингу, де концент-
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рується інформація усіх базових станцій, на основі якої дається
оцінка стану середовища на території країни. Надалі інформація
передається на вищий рівень ієрархії моніторингу – органам дер-
жавної виконавчої влади, які повинні забезпечити зустрічний потік
переробленої інформації у вигляді прогнозів зміни стану довкілля
(рис. 6.2).

Рис. 6.1. Основні компоненти системи моніторингу
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Рис. 6.2. Блок-схема системи моніторингу

Таким чином, система екологічного моніторингу довкілля є ін-
тегрованою інформаційною системою, що забезпечує збирання,
збереження та опрацювання екологічної інформації для комплекс-
ної оцінки і прогнозу стану природного середовища, біоти та умов
життєдіяльності людини, вироблення обґрунтованих рекомендацій
для прийняття ефективних соціальних, економічних та екологіч-
них рішень на усіх рівнях державної виконавчої влади, удоскона-
лення відповідних законодавчих актів, а також виконання зо-
бов’язань з міжнародних екологічних угод і програм.

6.4. Види моніторингу довкілля
Біосфера Землі включає ряд великих наземних і водних еколо-

гічних систем. На процеси, що відбуваються у них, впливають різ-
номанітні фактори і механізми (як природного, так і антропоген-
ного походження), які зумовлюють екологічний стан і динаміку
середовища існування живих організмів, що визначає необхідність
застосування відповідних видів моніторингу.

Система моніторингу містить декілька груп спостережень. Пе-
рша група визначає джерела та фактори впливу на довкілля;  спо-
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стереження за природними явищами (вулканізмом, лісовими по-
жежами та ін.) і антропогенною діяльністю. Друга група спостере-
жень пов’язана безпосередньо зі станом довкілля: спостереження
за природними та природно-антропогеними б’єктами, ландшафта-
ми, урбанізацією та джерелами і шляхами антропогенного забруд-
нення біосфери. Третя група пов’язана з реакцією поведінки гло-
бальних систем (наприклад, біосфери).

Моніторинг довкілля класифікується залежно від поставлених
задач,  рівня і методів його здійснення та об’єктів моніторингу
(табл. 6.1).

Таблиця 6.1. Види екологічного моніторингу
Класифікаційна

ознака Вид моніторингу

За завданнями, що
вирішуються

Біоекологічний, геоекологічний, біосфер-
ний, геофізичний та ін.

За спеціальними
програмами

Загальний, кризовий, фоновий

За рівнями Глобальний, регіональний, імпактний (ло-
кальний)

За об’єктами Екосистемний (комплексний), компонен-
тний (за окремими елементами природно-
го середовища)

За методами Безпосередній (біоіндикація, інструмента-
льні методи), дистанційний (висотний,
аерокосмічний)

Залежно від завдань, що вирішуються системою моніторингу,
розрізняють такі його види:

· біоекологічний;
· геоекологічний;
· біосферний;
· геофізичний.
Особливу роль у системі екологічного моніторингу виконує

біоекологічний моніторинг, тобто моніторинг біологічної складо-
вої екосистеми (біоти). Біоекологічний (біологічний) моніторинг –
це контроль стану навколишнього природного середовища за до-
помогою живих організмів. Головним методом біологічного моні-
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торингу є біоіндикація,  зміст якої полягає у реєстрації будь-яких
змін у біоті, викликаних, як природними, так і антропогенними
факторами. Проте, у біологічному моніторингу можуть бути вико-
ристані не тільки біологічні, але й будь-які інші методи, напри-
клад, хімічний аналіз вмісту забруднюючих речовин у живих ор-
ганізмах.

Геоекологічний екомоніторинг забезпечує спостереження за
природними екосистемами, агробіотою, індустріальними екосис-
темами. У цьому випадку застосовують геофізичні, геохімічні,
біохімічні, біологічні методи.

Біосферний екомоніторинг забезпечує спостереження за змі-
нами у біосфері, що пов’язані з антропогенним впливом.

За видами екосистем розрізняють такі види екологічного моні-
торингу: моніторинг наземних екосисте; моніторинг водних еко-
систем. Слід відмітити, що при проведенні моніторингу виникає
необхідність у визначенні динаміки і характеру зміни, як окремих
елементів екологічної системи, так і самої системи в цілому. Тому
як еталон обирають природні екосистеми, з елементами яких,
включаючи екологічні середовища й живі організми системи, по-
рівнюються дані моніторингу.  Однак,  виходячи з того,  що на сьо-
годні залишилось дуже мало природних екосистем, які не зазнали
антропогенного впливу, як еталон використовують комплекс еко-
логічних нормативів.

Залежно від призначення за спеціальними програмами здійс-
нюється загальний (стандартний), кризовий (оперативний) та фо-
новий (науковий) екологічний моніторинг довкілля.

Загальний екомоніторинг довкілля – здійснюється на оптима-
льних за кількістю та розміщенням місця,  за визначеною періоди-
чністю і параметрами спостережень за довкіллям, які дають змогу
на основі оцінки і прогнозування стану довкілля підтримувати
прийняття відповідних рішень на усіх рівнях відомчої і загально-
державної екологічної діяльності з метою його оптимізації.

Кризовий екомоніторинг довкілля – це проведення інтенсив-
них спостережень за природними об’єктами і джерелами техно-
генного впливу, розташованими у районах екологічної напружено-
сті, у зонах аварій та небезпечних природних явищ із шкідливими
екологічними наслідками. Його призначення – забезпечення опе-
ративного реагування на кризові та надзвичайні екологічні ситуа-
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ції і прийняття рішень щодо їх ліквідації, створення нормальних
умов для життєдіяльності населення.

Фоновий екомоніторинг довкілля – здійснюється на основі
багаторічних комплексних дослідженнь спеціально визначених
об’єктів природоохоронних зон з метою оцінки і прогнозування
стану екосистем, віддалених від об’єктів промислової і сільського-
сподарської діяльності (території природно-заповідного фонду)
або одержання інформації для визначення середньостатистичного
(фонового) рівня забруднення довкілля у антропогенних умовах.
На сьогодні створено світову мережу станцій фонового моніторин-
гу, на яких здійснюється спостереження за певними параметрами
стану навколишнього середовища. Спостереження охоплюють усі
типи екосистем: водні (морські і прісноводні) і наземні (лісові,
степові, пустельні, високогірні). Ця робота проводиться під егідою
ЮНЕП.

За цілями і підходами,  що можуть бути реалізовані при здійс-
ненні моніторингу, виділяють такі його види:

· параметричний;
· компонентний;
· санітарно-гігієнічний;
· геосистемний.
При проведенні параметричного моніторингу проводяться

спостереження за впливом на живі організми різного роду фізич-
них забруднювачів, таких як радіоактивне випромінювання, елект-
ромагнітні поля, акустичне та вібраційне забруднення тощо.

Компонентний моніторинг забезпечує спостереження за
концентрацією окремих хімічних і фізичних речовин, що забруд-
нюють навколишнє природне середовище. Такий моніторинг, на-
приклад, включає спостереження за концентрацією хлор- і сірко-
вмісних речовин у воді, атмосфері, ґрунті і рослинах тощо.

Санітарно-гігієнічний моніторинг спрямований на захист на-
селення від різних інфекційних захворювань, забезпечення поста-
чання населення екологічно чистими продуктами харчування, по-
вітрям і водою.

Геосистемний моніторинг забезпечує спостереження і збір
інформації про стан наземних і водних екосистем, прогноз і розро-
бку методів поліпшення їхнього стану і стійкості до руйнування
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внаслідок негативних зовнішніх впливів.
За масштабами охоплення території виділяють такі рівні

моніторингу:
· локальний;
· регіональний;
· глобальний.
Зрозуміло, що мета, методичні підходи і практика моніторингу

на різних його рівнях відрізняються. Найбільш чітко критерії якос-
ті навколишнього середовища визначені на локальному рівні.

Локальний моніторинг здійснюється у межах невеликих тери-
торій (10…100 км2),  якщо вони являють собою небезпеку для
складових навколишнього природного середовища – атмосфери,
гідросфери, педосфери, а також для людини. При проведенні лока-
льного моніторингу визначають джерела забруднення екологічно-
го середовища; вивчають механізми, що лежать у основі забруд-
нення; розробляють методи визначення концентрацій забруднюва-
чів та шляхів їх міграції у екологічному середовищі і трофічних
ланцюгах, а також методи, спрямовані на запобігання забруднен-
ню довкілля. Ціль регулювання у даному випадку – забезпечення
такої стратегії, що не виводить концентрації визначених пріорите-
тних антропогенних забруднюючих речовин за припустимий діа-
пазон, що є свого роду стандартом. Він являє собою величини гра-
нично допустимих концентрацій (ГДК), що закріплені законодав-
чо. Відповідність якості навколишнього природного середовища
цим стандартам контролюється відповідними органами нагляду.
Задачею моніторингу на локальному рівні є визначення параметрів
моделей “поле викидів – поле концентрацій”.

Аналіз інформації, що одержується при здійсненні локального
моніторингу, використовується для прогнозу стану екологічного
середовища, певної екосистеми та розробки рекомендацій і прийн-
яття технічних рішень, спрямованих на забезпечення нормального
функціонування цієї системи. Прикладом локального моніторингу
може служити моніторинг стану четвертого реактора Чорнобиль-
ської АЕС, результати якого послужили основою для ухвалення
рішення про припинення функціонування цієї АЕС.

На регіональному рівні підхід до моніторингу заснований на
тому, що забруднюючі речовини, потрапивши у колообіг речовин
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у біосфері, змінюють стан абіотичної складової і, як наслідок, ви-
кликають зміни у біоті. Будь-який господарський захід, проведе-
ний у масштабі регіону, позначається на регіональному фоні – змі-
нює стан рівноваги абіотичного і біологічного компонента. Так,
наприклад, стан рослинного покриву, у першу чергу лісів, істотно
впливає на кліматичні умови регіону.

Регіональний моніторинг здійснюється на певній визначеній
території, у межах якої спостерігається такий ступінь розвитку ви-
робництва, функціонування якого спричинює небезпеку для на-
вколишнього природного середовища, для екологічно безпечного
проживання людини тощо. Площа території, на якій здійснюється
регіональний моніторинг, становить до 20х105 км2. У межах Укра-
їни регіональний моніторинг здійснюється у Донбасі, Північному
Криму, у середній Наддніпрянщині та інших місцях, де розвинута
металургія, хімічна і гірничо-видобувна промисловість. З огляду
на те, що екологічно небезпечні території впливають на прилеглі і
віддалені території, організація регіонального моніторингу тісно
узгоджена з цільовими видами моніторингу суміжних територій.
Наприклад, екологічно небезпечні техногенні викиди хімічних
підприємств Німеччини випадають у вигляді кислотних дощів у
інших країнах Європи. Разом з тим, регіональний моніторинг ор-
ганізується у межах територій, де необхідним є збереження безпе-
чної екологічної обстановки. До таких територій відносяться рек-
реаційні, курортні зони, заповідники, Карпатські й Кримські гори.
Організація моніторингу на регіональному рівні узгоджується з
організацією, як локального, так і моніторингу на суміжних тери-
торіях.

Одним із різновидів регіонального моніторингу є національ-
ний моніторинг, що здійснюється у національних інтересах на
території окремих держав і передбачає проведення систематичних
спостережень для збору інформації, яка характеризує стан екологі-
чних систем у межах країни.

Глобальний моніторинг являє собою досить високий масшта-
бний рівень моніторингу. Він застосовується для спостереження і
збору інформації, що являє собою інтерес для вирішення глобаль-
них та загальнопланетарних екологічних проблем. Об'єктом такого
моніторингу є, як природні процеси, що відбуваються на Землі, у
атмосфері, Світовому океані, ґрунтовому покриві, що сформували-
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ся у результаті еволюції, так і ті процеси, які викликані техногене-
зом. Прикладом таких процесів можуть слугувати землетруси, ву-
лканічна діяльність, зрушення у земній корі, зміни у складі атмос-
фери,  динаміка клімату тощо,  які зазвичай охоплюють значні за
площею території і становлять інтерес для багатьох країн планети.
Тому в організації і проведенні цього виду моніторингу беруть
участь декілька країн. Цілі глобального моніторингу визначаються
у процесі міжнародного співробітництва у рамках різних міжна-
родних організацій, угод (конвенцій) і декларацій.

За видом досліджуваного середовища здійснюються такі
типи моніторингу довкілля:

· моніторинг атмосфери;
· моніторинг гідросфери, що включає: моніторинг гідросфери

суші (поверхневих і підземних вод); моніторинг аквальних приро-
дних комплексів; моніторинг Світового океану;

· моніторинг педосфери.
Під час проведення моніторингу атмосфери спостерігають за

хімічним і радіонуклідним складом газової фази атмосфери, твер-
дими і рідкими опадами (сніг, дощ) та їхнім складом, за тепловим
забрудненням атмосферного повітря та за динамікою вмісту у
ньому загальнопоширених забруднюючих речовин.

Моніторинг гідросфери суші проводиться на різноманітних
водних об’єктах: річках, озерах, водоймах, болотах, ґрунтових во-
дах і включає спостереження за хімічним складом поверхневих і
ґрунтових вод, завислих речовин та донних відкладів у водотоках і
водоймах, за властивостями і режимами води та гідробіотою тощо.

Моніторинг Світового океану охоплює гідрофізичними, гід-
рохімічними та гідробіологічними спостереженнями води океанів і
морів.

Метеорологічний моніторинг проводиться переважно на суші
й охоплює спостереженнями фізичний стан атмосфери і частково
гідросфери, режими сонячної радіації, тепла і вологи. Метеороло-
гічний моніторинг проводиться у комплексі з моніторингом ланд-
шафтів.

Процеси у кліматичній системі, які викликають зміни клімату у
тих чи інших географічних зонах або на планеті в цілому, потре-
бують проведення кліматичного моніторингу. Цей вид моніто-
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рингу будується на основі даних, одержаних у результаті прове-
дення метеорологічного моніторингу і включає мікрокліматичний
(який проводиться у ландшафтах) і мезокліматичний моніторинги.

Відповідно до застосовуваних методів спостережень у прос-
торі екологічний моніторинг поділяють на:

· наземний моніторинг;
· дистанційний моніторинг, включаючи авіаційний і косміч-

ний моніторинг.
Наземний моніторинг забезпечується комплексом приладів і

обладнання, що дає змогу проводити збір інформації про рівень
концентрації усіх видів забруднювачів і про режим екологічного
середовища.

Під дистанційним моніторингом розуміють систему спосте-
режень і збору екологічної інформації за допомогою приладів і об-
ладнання, встановлених на літальних апаратах (кулі-зонди, літаки,
космічні апарати).

6.5. Методи моніторингу довкілля
Організація і проведення певних рівнів моніторингу заснована

на застосуванні різноманітних методів, що дають змогу швидко
одержати об'єктивну і надійну інформацію за заздалегідь розроб-
леною програмою моніторингу. Найбільш сучасними і перспекти-
вними методами моніторингу є:

· геофізичний;
· геохімічний;
· біологічний;
· контактний;
· дистанційний.
Геофізичні методи моніторингу достатньо різноманітні, вони

здійснюються з метою виявлення і прогнозу змін у земній корі,
вулканізмі, морських і океанічних течіях, магнітному і гравітацій-
ному полях Землі, положенні її у Сонячній системі, у потоках ре-
човини з космосу та для інших цілей. Безумовно, такий прогноз
має не тільки екологічне значення, але й загальне геосистемне.
Геофізичні методи базуються на застосуванні різних приладів, на-
приклад, лазерних.

У основі геохімічних методів моніторингу лежить кількісний
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і якісний хімічний аналіз речовини земної кори, ґрунту, атмосфер-
ного повітря, води.

Біологічні методи моніторингу засновані на використанні ро-
слин,  мікроорганізмів,  тварин як індикаторів,  що реагують на змі-
ни у хімізмі, тепловому, радіаційному, біологічному режимах еко-
логічного середовища – цілий ряд організмів морфологічно і фізі-
ологічно реагують на концентрацію цілком визначених компонен-
тів (іонів, патогенної мікрофлори тощо) у ґрунті та у воді. Такі ме-
тоди дають якісне уявлення про стан екологічного середовища і
вказують на необхідність подальших досліджень.

Контактний метод моніторингу заснований на вимірюванні
екологічних параметрів безпосередньо шляхом контакту датчика
приладу з досліджуваним об'єктом. Зазначимо, що дія більшості
приладів, які застосовують у екологічному моніторингу, заснована
на контактних методах вимірювання.

Дистанційні методи моніторингу – це комплекс апаратурних
і методичних розробок, що дають змогу отримувати і інтерпрету-
вати фото-, кіно- і телевізійні зображення, спектральні картини
природних та штучних утворень, які доставляються або переда-
ються з аерокосмічних засобів дослідження. Сюди ж включаються
спостереження за середовищем за допомогою приладів, що вста-
новлюються у важкодоступних місцях Землі, і показники з яких
автоматично передаються у центри спостереження і збору інфор-
мації.

Дистанційне зондування земної поверхні методами аерофото-
зйомки чи з космосу дає змогу значно знизити вартість одержання
інформації і збільшити її об’єм, забезпечити оперативність інфор-
маційних потоків, оскільки такий моніторинг проводиться за до-
помогою відносно простих, але високотехнологічних засобів. Роз-
робка та використання дистанційних методів вивчення навколиш-
нього середовища, спостереження за його станом і змінами, що
виникають у ньому, розглядаються сьогодні як самостійні та перс-
пективні напрями, що у сукупності являють собою дистанційний
моніторинг.

Головними перевагами дистанційних методів моніторингу є:
· горизонтальна інтеграція, тобто отримання на одному зо-

браженні великих ділянок поверхні Землі;
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· вертикальна інтеграція, тобто отримання на одному зобра-
женні різних компонентів ландшафту;

· динамічна інтеграція – отримання однією реєстраційною си-
стемою послідовних зображень однієї й тієї ж території через ви-
значені проміжки часу.

При використанні системи дистанційних досліджень і відпові-
дної техніки стає можливим вирішення таких завдань:

· знаходження сторонніх речовин у досліджуваному середо-
вищі;

· ідентифікація специфічних забруднювачів та їх класифіка-
ція;

· вимірювання концентрації забруднення через визначений
час;

· контроль джерел забруднення, напрямків руху та обсягів за-
бруднювачів;

· визначення впливу забруднень на середовище;
· встановлення якості середовища, можливості та меж його

деградації і надання відомостей для планування та моделювання
середовища;

· вивчення та освоєння природних ресурсів (геологічних –
ґрунтових, водних, рослинних );

· визначення дрейфу морської криги тощо.
Усі вищезазначені методи дають можливість чітко фіксувати

розвиток негативних явищ та їх просторове поширення безпосере-
дньо у межах природних об’єктів.

6.6. Обробка даних моніторингу довкілля
6.6.1. Створення бази даних моніторингу довкілля
Проведення моніторингу передбачає статистичну обробку

отриманої інформації, можливість її зображення та розробку про-
гнозних рішень. База даних екологічних спостережень є однією з
важливих складових частин будь-якого моніторингу. Саме база
даних спостережень використовується для аналізу екологічної си-
туації у екосистемах та для розробки екологічних прогнозів.

На сьогодні, наприклад, існує більш, ніж столітній досвід ство-
рення бази даних метеорологічного і кліматичного моніто-рингів,
яка являє собою збірники оброблених метеорологічних таблиць,
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що вміщують метеорологічні величини по певних датах і термінах
спостережень по кожній метеостанції.

Нині значного поширення набули автоматизовані інфор-
маційні системи (АІС) різного призначення, у яких підсистемами
збереження і пошуку інформації є інформаційні банки.

Автоматизований банк екологічної інформації (АБЕІ) –  це
організаційно-технічна система, що являє собою сукупність інфо-
рмаційної бази, комплексу програмних і технічних засобів забез-
печення її функціонування, яка призначена для збереження, пошу-
ку і видачі інформації у вигляді, зручному для користувача. Під
інформаційною базою розуміють сховище інформації, що створю-
ється засобами обчислювальної техніки для накопичення і викори-
стання документів, даних, програм і знань.

Користувачем інформаційної бази даних є особа (колектив), у
інтересах якого у АБЕІ накопичується і зберігається екологічна
інформація, необхідна для прийняття рішень різного характеру
(управлінського, наукового, конструкторського). Комплекс про-
грамних і технічних засобів забезпечення функціонування АБЕІ
містить у собі одну або декілька ЕОМ, засоби передачі даних, від-
далені термінали, базове і спеціальне програмне забезпечення
ЕОМ (операційна система, система керування даними, пакети при-
кладних програм, програмні інтерфейси користувачів з АБЕІ та
ін.).

За призначенням АБЕІ поділяються на класи:
· інформаційно-довідкові системи загального призначення;
· спеціалізовані інформаційно-довідкові системи;
· банки даних у системах автоматизованого проектування;
· банки даних у системах автоматизації наукових досліджень і

виробничих випробовувань.
Об'єктами збереження інформації у банку документів є до-

кументи або факти, що витягаються з документів. Метою докуме-
нтального пошуку є знаходження у сховищі документів, що відпо-
відають запиту користувача, і видача цих документів або відомос-
тей про них.

Автоматизовані банки екологічних даних містять такі складові
частини: базу даних, прикладні програми користувачів банку да-
них, систему керування базою даних. Під банками екологічних
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знань розуміють автоматизовані банки екологічної інформації, що
мають у своєму складі інтелектуальний інтерфейс, який забезпечує
безпосередню взаємодію кінцевих користувачів з обчислювальною
системою.

6.6.2. Обробка даних екологічних спостережень
Методи і принципи обробки зібраних даних під час проведення

екологічного моніторингу випливають з його задач, виду і масш-
табу моніторингу. Разом з тим, необхідно дотримуватися єдиного
принципу обробки зібраних даних,  у основі якого лежить вимога
щодо об'єктивності інформації та її надійності. Розрізняють пер-
винну обробку зібраної інформації, цільову обробку, розробку ма-
тематичних моделей, що описують режими, які спостерігаються,
їхню динаміку.

При первинній обробці отриманої інформації використовують
методи математичної статистики. У результаті одержують такі да-
ні обробки по кожному екологічному параметру: середні величини
у межах території, що охоплена спостереженнями; стандартні від-
хилення від середньої величини; помилку середньої величини. Ці-
льова обробка зібраних даних пов'язана із задачами моніторингу.
Насамперед, у результаті цільової обробки одержують дані про
рівень відхилення отриманих величин екологічних параметрів від
фонових або нормативних параметрів.

Дані спостережень, що характеризують величини тих або ін-
ших параметрів, піддаються математичній обробці. Далі присту-
пають до аналізу екологічної інформації. Програма аналізу пов'я-
зана із задачами моніторингу, його видами.

Для акумулювання й узагальнення інформації створена гео-
графічна інформаційна система (ГІС) – комп’ютерна база даних,
поєднана з певними аналітичними засобами для роботи з просто-
ровою інформацією. Застосування ГІС дає змогу встановити роз-
поділ і спектр забруднювачів на певній площі, закономірності змі-
ни щільності полютантів, зв'язки між параметрами забруднювачів,
джерелами забруднення, внутрішніми властивостями екологічних
середовищ, що обумовлюють закріплення і динаміку полютантів.

Результати ГІС-аналізу подаються у вигляді карт, картосхем,
діаграм,  таблиць.  Просторові об'єкти являють собою дискретні,
безперервні або узагальнені за площею явища, які подаються у ви-
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гляді крапкових, лінійних або майданчикових об'єктів. Наприклад,
локальні об'єкти (підприємства, біологічні об'єкти й ін.) зображу-
ються на карті крапками; окремі водотоки зображуються у вигляді
ліній; орні угіддя, польові сівозміни на карті землевпорядкування
зображуються у вигляді прямокутників тощо.

Використовуючи базу даних, проводять аналіз стану екологіч-
них систем. При цьому аналізується стан екосистеми по окремих її
блоках (компонентний склад середовища існування організмів,
величини їх забруднювачів, якісний стан організмів). Аналіз стану
екосистем ґрунтується на основі екологічних нормативів. Якщо
завдання аналізу полягає у одержанні інформації про тимчасові
зміни у екосистемі, то проводиться порівняння даних вимірів з
екологічними нормативами або з вихідними величинами тих чи
інших екологічних параметрів. У результаті одержують інформа-
цію про якість певних елементів (компонентів) екологічних сере-
довищ. Для інтерпретації отриманої інформації використовується
метод порівняння даних спостережень з фоновими параметрами
або з ГДК.

6.7. Прогнозування стану навколишнього середовища
Однією з головних заключних задач моніторингу є прогнозу-

вання розвитку того чи іншого екологічного процесу з метою оп-
тимізації антропогенної діяльності для забезпечення мінімального
ступеня її негативного впливу на екологічне середовище.

Прогнозування – це науково обґрунтоване передбачення перс-
пектив розвитку тієї чи іншої системи, а також власне сам процес
отримання прогнозу. Екологічним прогнозуванням називають пе-
редбачення стійких змін у навколишньому середовищі, що відбу-
ваються внаслідок складних ланцюгових реакцій, пов'язаних, як з
безпосереднім антропогенним впливом на довкілля, так і з відда-
леними опосередкованими наслідками цього впливу. Результатом
прогнозування є прогноз – сукупність науково передбачених даних
щодо значень параметрів системи у певні майбутні моменти часу.
Серед прикладів екологічних прогнозів можна навести:

· прогноз змін у екосистемі під впливом антропогенних  фак-
торів;

· прогноз зміни кругообігу речовин та енергії;
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· прогноз кліматичних змін.
За метою та задачами передбачення вирізняють такі узагальне-

ні види прогнозів:
· прогноз дії на середовище – науково обґрунтоване передба-

чення видів, шляхів і чинників антропогенного впливу на довкілля,
що здійснюється внаслідок будівництва та введення в експлуата-
цію нових будівель, виробничих потужностей і технологій у регіо-
ні;

· прогноз реакції середовища – науково обґрунтоване перед-
бачення стійких змін у природному середовищі, викликаних пря-
мою або побічною дією зазначених вище чинників;

· прогноз зміни середовища – науково обґрунтоване передба-
чення інтегрованих змін у природному середовищі під дією усієї
сукупності природно-антропогенних чинників.

Залежно від граничного терміну прогнозування розрізняють:
· короткочасні, або оперативні прогнози (на 1…2 роки);
· прогнози середньої тривалості (на 5…10 років);
· довгострокові прогнози (на 15…25 років);
· наддовгострокові прогнози (на 50…100 років).
За масштабами передбачуваних явищ екологічні прогнози

поділяють на:
· локальні (для невеликих територій);
· регіональні (у межах кількох країн, одного материка, океану

тощо);
· національні (у межах країни);
· глобальні (фізико-географічні).
Наявні методи прогнозування змін стану навколишнього се-

редовища можна об'єднати у три основні групи:
· евристичні методи експертної оцінки;
· методи екстраполювання (статистичні методи);
· методи математичного моделювання.
Метод експертної оцінки (метод евристичного, або інтуїтив-

ного прогнозування чи передбачення – так званий метод Делфі)
базується на логічному моделюванні й полягає у вилученні прихо-
ваних у людини знань шляхом навідних запитань. Сутність методу
полягає у спеціалізованій експертній оцінці та математичній обро-
бці анкет. Даний метод доцільно використовувати у випадках, ко-
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ли об'єкти прогнозування не підлягають повній або частковій фо-
рмалізації.  У основі цього методу лежить система отримання та
обробки інформації шляхом цілеспрямованого індивідуального
опитування експертів у вузькій галузі науки, техніки та виробниц-
тва. Метод експертної оцінки можна застосовувати для підвищен-
ня надійності прогнозів, отриманих іншими методами.

Метод екстраполювання полягає у перенесенні даних, отри-
маних у певній галузі діяльності (у певному діапазоні), на більш
або менш широкі аналогічні галузі (діапазони). Метод екстрапо-
лювання застосовують вибірково для здійснення короткостроко-
вих (оперативних) прогнозів у тому разі, коли розвиток процесів
протягом значного проміжку часу відбувається рівномірно, без
значних стрибків. До переваг статистичних методів прогнозу на-
лежить їхня відносна простота. До їхніх основних недоліків слід
віднести низьку точність та достовірність; імовірнісний характер;
неможливість застосування в умовах мінливого середовища при
появі нових впливових факторів тощо. Наприклад, саме з цих при-
чин статистичні методи побудови прогнозу погоди можуть дати
досить точні значення середньорічної температури, середньорічної
кількості опадів тощо,  але не можуть вказати їхні точні значення
для конкретного місця на конкретну годину у віддаленому майбу-
тньому.

Метод математичного моделювання процесів полягає у де-
тальному аналізі причин можливих змін у стані довкілля, побудові
теорії часткових процесів і подальшому створенні спрощеної вер-
сії будови загального процесу – об'єднаної моделі реальної систе-
ми, яка відображає найсуттєвіші, найважливіші властивості та фу-
нкції певного складного процесу чи об'єкта. При прогнозуванні
наслідків антропогенного впливу на природне середовище розріз-
няють геофізичні моделі (моделі процесів переносу або перетво-
рення забруднюючих речовин у навколишньому середовищі) та
екологічні моделі (наприклад, зміни стану екосистеми під впливом
забруднення).

Методи прогнозу, що знайшли своє застосування у екології,
базуються на використанні таких спеціальних методик:

· методика аналізу структури причинно-наслідкового ланцюга
або проведення аналогій (передбачається, що майбутній процес
буде аналогічним за будовою ланцюга "причина-наслідок" до вже
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відомих явищ, які відбувалися у подібних умовах);
· методика первинного поштовху (коли слабка, несуттєва на

даний момент часу зміна, що спостерігається, розглядається як та-
ка, що може перетворитися на сильну та високозначиму);

· методика якісного стрибка (передбачення переходу слабкого
зростання у суперекспоненціальне зростання – варіант методу екс-
траполяції).

Згідно з принципом неповноти інформації (принципом неви-
значеності), усі методи екологічного прогнозування є обмежени-
ми. Сутність цього принципу полягає у тому, що інформація, яка
використовується при проведенні діяльності, спрямованої на пере-
творення довкілля, завжди є недостатньою для апріорного су-
дження про усі можливі наслідки здійснюваного заходу (особливо
у віддаленій перспективі). Це пов’язано з винятковою складністю
природних систем, їх індивідуальною унікальністю та неминучіс-
тю природних ланцюгових реакцій, направленість яких часто важ-
ко передбачити. Для зменшення ступеня невизначеності моделю-
вання необхідно доповнювати його безпосередніми дослідження-
ми у природі, натурними експериментами і визначенням динаміки
природних процесів. Принцип невизначеності є істотним обме-
женням у використанні методу аналогій при екологічному прогно-
зуванні, оскільки аналогія є неповною через індивідуальність при-
родних систем.

Довгострокове прогнозування, як правило, відбувається на ос-
нові застосування статистичних методів, які дають більш-менш
обґрунтовані результати у тому випадку, коли прогнозування здій-
снюється на достатньо тривалий період часу (більш,  як на 20  ро-
ків), а інтервал часу збору інформації значно перевищує гранич-
ний його термін.

На відміну від довгострокового, оперативне (короткостроко-
ве) прогнозування ведуть на основі побудови динамічних формалі-
зованих математичних моделей, що враховують внутрішню струк-
туру і закони взаємодії компонентів системи. Такий прогноз вияв-
ляється ефективним, оскільки більшість природних й соціально-
економічних факторів не встигають істотно змінитися за період, на
який складається оперативний прогноз, а вплив неврахованих фак-
торів істотно не збільшує невизначеність прогнозу. Наприклад,
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при розрахунку ступеня забруднення водного об'єкта у результаті
скиду забруднюючих речовин будують модель, що враховує
швидкості та напрямок водних течій, інтенсивність скиду, турбу-
лентне перемішування води. За результатами моделювання розра-
ховують коефіцієнти розведення стічних вод, коефіцієнти попере-
чної циркуляції у потоці, самоочищення води тощо.

Отже, система екологічного моніторингу довкілля забезпечує
формування масиву даних для складання екологічних карт, розро-
бки ГІС, моделювання та прогнозу екологічних ситуацій з метою
оптимізації взаємовідносин людини і природи.

6.8. Система державного моніторингу довкілля
       в Україні
Загальноекологічні дослідження, що базуються головним чи-

ном на статистичних показниках, набули поширення і в Україні.
Система моніторингу, що здійснюється у нашій державі, включає
три рівні екологічного моніторингу навколишнього природного
середовища: глобальний, регіональний і локальний.

Суб'єктами моніторингу довкілля України: є Міністерство
охорони навколишнього природного середовища (Мінприроди),
Національне космічне агентство України (НКАУ), Міністерство з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС), Міністерство охоро-
ни здоров’я (МОЗ), Міністерство аграрної політики (Мінагрополі-
тики), Державний комітет лісового господарства (Держкомліс-
госп), Державний комітет по земельних ресурсах (Держкомзем),
Державний комітет по водному господарству (Держкомводгосп),
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики
(Держбуд), Державна геологічна служба Мінприроди України, Де-
партамент державного екологічного моніторингу та охорони атмо-
сферного повітря, Державна гідрометеорологічна служба та Депа-
ртамент регулювання екологічної безпеки Мінприроди України,
також підприємства,  установи та організації,  що належать до сфе-
ри їх управління.

Основними завданнями суб'єктів державної системи моніто-
рингу довкілля є:

· довгострокові систематичні спостереження за станом навко-
лишнього середовища;
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· аналіз екологічного стану довкілля та прогнозування його
змін;

· інформаційно-аналітична підтримка прийняття рішень у га-
лузі охорони природи, раціонального використання природних ре-
сурсів та екологічної безпеки;

· інформаційне обслуговування органів державної влади та
місцевого самоврядування, а також забезпечення екологічною ін-
формацією населення країни та міжнародних організацій.

В Україні моніторинг природного середовища здійснюється
багатьма відомствами, які є складовими підсистемами моніторин-
гу. Зокрема, спостереження за станом екологічного середовища
здійснює державна гідрометеорологічна служба. На 181 метеоста-
нції визначають метеорологічні величини, проводять спостере-
ження за фізичним станом атмосфери, гідросфери, радіаційними,
водними, тепловими режимами, на 68 станціях контролюють ра-
діоактивні випадання; питому активність аерозолів визначають 10
станцій. Моніторинг поверхневих вод ведеться на 14 гідрологічних
постах річок Прип'ять, Дніпро, Десна і водойм Дніпровського кас-
каду. У 30- і 100 км зонах діючих атомних електростанцій ведеться
спостереження за ґрунтом, сніговим покривом, поверхневими во-
дами тощо.

Нормативно-правова база екологічного моніторингу створе-
на на основі таких законодавчих і нормативних актів:

· Закон України “Про охорону навколишнього природного
середовища”, прийнятий 25.06.1991 р.;

· Закон України “Про охорону атмосферного повітря”, прийн-
ятий 16.10.1992 р.;

· Положення про моніторинг земель, затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 20.08.1993 р.  № 661;

· Положення про державний моніторинг навколишнього при-
родного середовища, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 23.09.1993 р.  № 785;

· Положення про державну систему моніторингу довкілля, за-
тверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998
р. № 391;

· Порядок здійснення державного моніторингу вод, затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 р.
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№ 343;
· Кодекс України про надра, від 27.07.1994 р.;
· Водний кодекс України, від 06.06.1995 р.;
· Земельний кодекс України, від 21.10.2001 р.;
· Лісовий кодекс України, прийнятий у лютому 2006 р.;
· відомчі нормативні акти, міжвідомчі положення, технологі-

чні інструкції тощо.
Зазначені документи визначають структуру і рівні моніторингу

навколишнього природного середовища в Україні, його суб’єкти й
об’єкти, порядок функціонування системи державного моніторин-
гу довкілля, її науково-методичне, метрологічне, матеріально-
технічне та фінансове забезпечення.

Державна системи моніторингу довкілля –  це система спо-
стережень, збирання, оброблення, збереження, передавання та
аналізу інформації про стан навколишнього природного середо-
вища, прогнозування його змін і розроблення науково обґрунтова-
них рекомендацій для прийняття управлінських рішень щодо за-
побігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог
екологічної безпеки. Вона створюється як відкрита інформаційна
система, пріоритетами функціонування якої є захист життєво ва-
жливих екологічних інтересів людини і суспільства, збереження
природних екосистем, відвернення кризових змін екологічного
стану довкілля та запобігання надзвичайним екологічним ситуаці-
ям.

Для здійснення державного моніторингу довкілля розробля-
ються національні, регіональні, відомчі та локальні програми еко-
логічного моніторингу, у яких визначаються показники і мережі
спостережень об'єктів та джерел забруднення довкілля, регламенти
оброблення, передавання та використання інформації. Довгостро-
кова державна програма екологічного моніторингу визначає спіль-
ні, узгоджені за цілями, завданнями, територіями та об'єктами, ча-
сом (періодичністю) і засобами виконання дії відомчих органів
державної виконавчої влади, підприємств, організацій та установ.

Створення державної системи моніторингу довкілля забезпечує
досягнення таких основних цілей:

·  підвищення рівня адекватності дійсному екологічному стану
довкілля його інформаційної моделі, яка формується на основі да-
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них систематичних спостережень, здійснюваних спеціальними
службами міністерств і відомств, підприємствами, організаціями
та установами в порядку виробничо-інформаційної діяльності й
науково-дослідних робіт;

·  підвищення оперативності одержання та достовірності пер-
винних даних за рахунок використання досконалих методик, су-
часних контрольно-вимірювальних приладів і засобів комп'ютери-
зації процесів збирання, накопичення та оброблення екоінформації
на усіх рівнях державного управління і місцевого самоврядування;

· підвищення рівня та якості інформаційного обслуговування
користувачів екоінформації на усіх рівнях функціонування систе-
ми на основі мережевого доступу до розподілених відомчих та ін-
тегрованих банків даних, комплексного оброблення і використан-
ня інформації для прийняття відповідних рішень;

· підвищення якості обґрунтування природоохоронних заходів
та ефективності їх здійснення;

· сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі
охорони довкілля, раціонального використання природних ресур-
сів та екологічної безпеки.

Оскільки ця система створюється, як складова національної ін-
формаційної інфраструктури і має бути сумісною з аналогічними
системами інших країн, її впровадження та функціонування здійс-
нюється з дотриманням міжнародних вимог і ґрунтується на таких
принципах:

· узгодженості нормативно-правового та організаційно-
методичного забезпечення, а також сумісності технічного, інфор-
маційного і програмного забезпечення її складових частин;

· систематичності спостережень за станом довкілля та техно-
генними об'єктами, що впливають на нього;

· своєчасності отримання, комплексності оброблення та ви-
користання екологічної інформації, що надходить і зберігається у
системі моніторингу;

· об'єктивності первинної, аналітичної і прогнозної екологіч-
ної інформації та оперативності її доведення до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, громадських організа-
цій, засобів масової інформації, населення України, заінтересова-
них міжнародних установ та світового співтовариства;
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· доступності екологічної інформації населенню України та
світовій спільноті.

Інформація, що зберігається у системі моніторингу, використо-
вується для прийняття рішень у галузі охорони довкілля, раціона-
льного використання природних ресурсів та екологічної безпеки
органами державної влади та місцевого самоврядування і надаєть-
ся їм безкоштовно відповідно до затверджених регламентів інфор-
маційного обслуговування користувачів системи моніторингу та її
складових частин. Впровадження системи моніторингу було і за-
лишається одним з пріоритетних напрямів державної політики
України у галузі охорони довкілля та раціонального використання
природних ресурсів.

6.9. Глобальна система моніторингу довкілля
Світове товариство поступово усвідомило необхідність скоор-

динованості зусиль зі збору, збереження й обробки даних про стан
навколишнього середовища. Цілком очевидно, що проблеми оцін-
ки стану довкілля у глобальному масштабі, перенесення забруд-
нюючих речовин на великі відстані, глобальні зміни клімату тощо
можна вирішити тільки у рамках міжнародного співробітництва,
спільними зусиллями різних держав і спеціалістів різних країн сві-
ту. Важливо відмітити, що й створення національних систем моні-
торингу також включає міжнародний аспект, оскільки тільки стан-
дартні та загальноприйняті принципи організації національних си-
стем й уніфіковані методи спостережень й аналізу можуть забез-
печити отримання зіставимих даних, які необхідні для оцінки ста-
ну навколишнього середовища як у регіональному, національному,
так і у глобальному масштабах.

Ідея глобальної системи моніторингу навколишнього середо-
вища (ГСМНС), теоретичне обґрунтування якої зробив американ-
ський вчений Р. Манн, була генерована і запропонована для вті-
лення Науковим комітетом з проблем довкілля Міжнародної ради
наукових союзів (SCOPE) при ЮНЕСКО. На Першій міжнародній
конференції ООН з охорони навколишнього середовища, що від-
булася у Стокгольмі 5–16 червня 1972 р., де зібралися представни-
ки 113 країн світу, були схвалені принципи і підходи, розроблені у
рамках SСОРЕ,  а також прийнята Програма дій з міжнародного
співробітництва у галузі охорони навколишнього природною сере-
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довища –  ЮНЕП (UNEP – United Nations Environment
Programmer). Ця Програма, зокрема, включала рекомендації від-
носно спостережень, контролю й оцінки стану біосфери та антро-
погенного впливу на якість довкілля. Так, була рекомендована ор-
ганізація мережі станцій спостережень за рівнем забруднення ком-
понентів навколишнього природного середовища (атмосферного
повітря, вод, ґрунтів), джерелами забруднення та розповсюдження
шкідливих речовин,  а також за впливом забруднень на живі орга-
нізми, у тому числі й на здоров'я людини. Перед рядом органів
ООН: ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я), ВМО (Все-
світня метеорологічна організація), ФАО (міжнародна продоволь-
ча і сільськогосподарська організація), МАГАТЕ (Міжнародне
агентство з атомної енергії) та ін.  – були поставлені відповідні за-
вдання з побудови міжнародної системи моніторингу стану навко-
лишнього природного середовища.

Відразу після Стокгольмської конференції та у значній мірі під
її впливом на проблему моніторингу стану довкілля звернули ува-
гу багато міжнародних урядових та неурядових організацій. Були
розроблені й спеціальні міжнародні програми та підписані угоди
про співробітництво, у яких створення оптимальної інформаційної
системи моніторингу стану біосфери було визнане одним з голо-
вних пріоритетів людства.

Резолюція Стокгольмської конференції включала рекоменда-
цію заснувати Раду керівників Програми ООН з проблем навко-
лишнього середовища (ЮНЕП), завданням якої є створення глоба-
льної системи моніторингу. І сесія Ради керівників ЮНЕП відбу-
лася у 1973 р.

На першій міжурядовій нараді з моніторингу у м. Найробі (Ке-
нія, лютий 1974 р.) були розроблені основні положення проекту
створення у рамках ЮНЕП глобальної системи моніторингу на-
вколишнього середовища, які були представлені на розгляд II сесії
Ради керівників ЮНЕП у березні 1974 р. Головна мета ГСМНС –
надавати інформацію, необхідну для забезпечення захисту здоро-
в'я, добробуту, безпеки і свободи людей та розумного управління
навколишнім середовищем і його ресурсами.

Основними принципами міжнародного співробітництва при
створенні ГСМНС були визначені такі:

· максимально можливе використання існуючих національних
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і міжнародних систем та спеціалізованих агентств ООН;
· пріоритетність глобального й багатонаціонального рівнів та

міжнародний обмін інформацією про найбільш істотні локальні
проблеми.

Реалізація ГСМНС здійснюється відповідно до поетапного
плану, розробленого на замовлення ЮНЕП і опублікованого у
1974 р., яким, зокрема, передбачене створення директорату,
центру зв'язку і збору даних, лабораторій по розробці стандартів, а
також інтегральної мережі регіональних центрів і служб спостере-
жень.

ГСМНС складається з п'яти взаємозв'язаних підсистем: ви-
вчення кліматичних змін, транскордонного (далекого) перенесення
забруднюючих речовин, гігієнічних аспектів довкілля, досліджен-
ня Світового океану та ресурсів суші. На сьогодні існують 22 ме-
режі діючих станцій системи глобального моніторингу, а також
міжнародні й національні системи моніторингу. Спостереження у
рамках глобального моніторингу проводяться як наземними стан-
ціями, так і з використанням космічних апаратів.

Нині у багатьох країнах світу склалося єдине розуміння про-
блеми національної екологічної безпеки, вирішення якої багато у
чому залежить від інформаційної взаємодії держав, яка ґрунтуєть-
ся на регулярних спостереженнях, оцінках і прогнозах стану при-
родного середовища і здоров'я населення на основі узгодженої ме-
тодології.

Протягом 1980-х років у рамках Конвенції Економічної комісії
Європи ООН по транскордонному перенесенню атмосферних за-
бруднень (ЕКЄ ООН) була розпочата реалізація чотирьох різних
програм з моніторингу та оцінки впливу атмосферних забрудню-
вачів на навколишнє середовище. Ці Міжнародні програми спів-
робітництва (МПС) були спрямовані на дослідження лісів, джерел
прісної води, сільськогосподарських культур і матеріалів (продук-
ції). У 1988 р. ЕКЄ ООН рекомендувала країнам-учасницям сприя-
ти розробці пілотної "Програми комплексного моніторингу"
(ПКМ) у еталонних регіонах для вивчення довгочасних змін у на-
вколишньому середовищі, що піддається  прямому чи опосередко-
ваному впливу атмосферних забруднювачів.

Швеції була надана роль провідної країни, а Фінляндії, яка вже
приймала  активну участь у роботах з моніторингу країн Північної
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Європи, було запропоновано взяти на себе відповідальність за об-
робку даних. Центр збору даних про навколишнє середовище
(ЦЗДНС) був заснований у м. Гельсінкі.

У період 1988–1990 рр. були узгоджені методи проведення
комплексного моніторингу, оцінки здійснення яких на пілотному
етапі ПКМ стали основою для прийняття рішень стосовно майбут-
нього програми. На нараді у листопаді 1992 р. Виконавчий комітет
прийняв рішення щодо  продовження ПКМ під назвою "Міжнаро-
дна програма співробітництва у галузі комплексного моніторингу
впливу атмосферного забруднення на екосистеми" (МПС/КМ).

Характерною особливістю комплексного моніторингу є пере-
хід від реєстрації рівнів забруднення компонентів природного се-
редовища до слідкування за змінами властивостей усіх елементів
екосистеми, а також контроль потоків забруднюючих речовин у
суміжних природних середовищах та трофічних ланцюгах. Очеви-
дно, що проведення такого моніторингу можливе на локальних
територіях, природні умови яких є репрезентативними для науко-
вих і практичних цілей, а сам моніторинг – економічно, організа-
ційно і технічно здійсненним протягом тривалого періоду.

Такими територіями з чітко визначеними межами та держав-
ним статусом існування є біосферні або природно-ландшафтні за-
повідники, національні парки та інші зони існування природних
екосистем, що охороняються від впливу антропогенної діяльності.
З урахуванням цього комплексний моніторинг навколишнього се-
редовища доцільно називати “Комплексним фоновим моніторин-
гом”, підкреслюючи тим самим його цільове призначення: спосте-
реження за змінами фонових характеристик функціонування еко-
систем у консервативних зовнішніх умовах.

Центром збору даних про навколишнє середовище Національ-
ної ради водних ресурсів та навколишнього середовища Фінляндії
було розроблене і розповсюджене “Керівництво з комплексного
моніторингу”, мета якого полягає у забезпеченні єдності підходів
до виконання різних видів робіт, починаючи від вибору району та
місць проведення моніторингу різних компонентів природного се-
редовища, рекомендацій щодо методик польових та лабораторних
робіт, які виконуються за спеціальними програмами спостережень
і досліджень компонентів екосистем, – до попередньої обробки
результатів спостережень і вимірів, процедур забезпечення якості
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даних та складання різноманітних звітів, у тому числі таких, що
використовуються для виконання зобов'язань країн згідно з міжна-
родними екологічними програмами. Це “Керівництво” є базовим
для організації і проведення загального екологічного моніторингу
природно-технічних систем. Воно також регламентує  правила
впорядкування, кодування, формалізації та передачі даних ком-
плексного моніторингу на міжнародному рівні.

На практиці цілі і задачі глобального моніторингу визначають-
ся у процесі міжнародного співробітництва у рамках різних між-
народних організацій, угод (конвенцій) і декларацій.

Контрольні запитання
1. Які негативні зміни відбулись у екосистемах у результаті госпо-

дарської діяльності людини?
2. Назвіть причини, що викликали необхідність проведення екологіч-

ного моніторингу.
3. Які складові частини біосфери розглядаються, як основні об’єкти

моніторингу навколишнього природного середовища?
4. Яка основна мета здійснення екологічного моніторингу стану до-

вкілля?
5. Які є види моніторингу екосистем?
6. Які є рівні екологічного моніторингу?
7. Назвіть основні методи екологічного моніторингу.
8. У чому полягає основна мета ГСМНС?
9. Дайте визначення поняття “автоматизований банк екологічної ін-

формації”.
10. Назвіть основні етапи обробки екологічної інформації.
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Розділ 7

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ
 ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Основні етапи розвитку управління
       природоохоронною діяльністю
Сучасна екологічна ситуація в Україні характеризується як

кризова, що сформувалася протягом тривалого періоду через нех-
тування об’єктивними законами розвитку і відтворення природно-
ресурсного комплексу. У структурі народного господарства Укра-
їни перевага традиційно надавалася розвитку сировинно-
видобувних, найбільш екологічно небезпечних галузей промисло-
вості.

Економіці України притаманна висока питома вага ресурсно-
містких та енергоємних технологій, впровадження та нарощування
яких здійснювалося найбільш „дешевим” способом – без будівни-
цтва відповідних очисних споруд, що було можливим за відсутно-
сті ефективно діючих правових, адміністративних та економічних
механізмів природокористування.

Ці та інші чинники, зокрема низький рівень екологічної свідо-
мості суспільства, нехтування вимог охорони довкілля, призвели
до значної його деградації, надмірного забруднення поверхневих і
підземних вод, атмосферного повітря і земель, нагромадження у
значних обсягах шкідливих, у тому числі, високотоксичних відхо-
дів виробництва. Такі процеси тривали десятиріччями і в результа-
ті призвели до різкого погіршення стану здоров’я людей, змен-
шення народжуваності та збільшення смертності, що загрожує ви-
миранням й біологічно-генетичною деградацією народу України.

Винятковою особливістю екологічного стану України є й те,
що екологічно гострі локальні ситуації поглиблюються великими
регіональними кризами. Чорнобильська катастрофа з її довготри-
валими медико-біологічними, економічними та соціальними нас-
лідками спричинила в Україні ситуацію, яка наближається до рівня
глобальної екологічної катастрофи.

Все це викликало необхідність створення ефективної системи
управління природоохоронною діяльністю, яка б була спрямована,
насамперед, на розв’язання проблем, що стосуються забезпечення
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техногенно-екологічної безпеки, охорони, раціонального викорис-
тання і відтворення природних ресурсів.

Україна має одну з найдавніших серед держав пострадянського
простору історію формування засад екологічного управління (табл.
7.1).

Створення органів управління з окремих питань, що стосують-
ся охорони навколишнього середовища, охорони і раціонального
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної і
радіаційної безпеки людини, має давню історію. Саме існування
таких органів, які оформились в суб’єкти екологічного управління,
було викликано необхідністю виконання приписів щодо збережен-
ня природних об’єктів, що мали цінність як природний ресурс або
захисний фактор. Однак, спеціалізовані органи екологічного
управління для виконання цих завдань не створювались, а вико-
нання функції екологічного управління покладалося на армію, по-
ліцію та інші відомства. Проте, охорона природи обмежувалася
лише просвітницькою діяльністю в напрямку поширення природо-
охоронних знань, закликами з боку окремих ентузіастів щодо охо-
рони певних видів тварин або птахів.

У 1919-1930 роках минулого сторіччя вирішення питань охо-
рони довкілля покладалося спочатку на секцію (з 1924 року – ко-
місію) охорони природи Сільськогосподарського наукового комі-
тету Народного комісаріату земельних справ республіки, яка про-
існувала до 1928 року. А згодом повноваження з охорони навко-
лишнього середовища стали виконувати природоохоронні органи,
що діяли у складі Народного комісаріату освіти та проіснували до
кінця 1930 року. Природоохоронна діяльність цих органів мала
переважно фрагментарний та несистематичний характер і зосере-
джувалася на заповідниках та інших пам’ятках природи, що по-
требували охорони.

Економічні проблеми і завдання, висунуті керівництвом Радян-
ського Союзу (індустріалізація, колективізація, економічний розви-
ток),  а також швидкі темпи їх здійснення не залишали часу та за-
собів для здійснення діяльності по вирішенню екологічних про-
блем, тому існуючі природоохоронні структури з їх незначними
повноваженнями було ліквідовано, і тривалий час подібних струк-
тур взагалі не існувало. Окремі екологічні функції виконували ор-
гани, побудовані за відомчо-галузевим принципом.
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Близько 20 міністерств і відомств як на союзному, так і на рес-
публіканському рівнях, мали в своїй структурі підрозділи, наділені
надвідомчими управлінськими (здебільшого контрольними) пов-
новаженнями з охорони навколишнього середовища. Діяльність
цих органів характеризувалася вузькою спеціалізацією, поєднан-
ням функцій з експлуатації природних ресурсів і контролю над
нею, неузгодженістю та паралелізмом дій. Така ситуація проісну-
вала до кінця 80-х років ХХ ст. Лише після прийняття 7 січня 1988
р. Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про корінну пере-
будову справи охорони природи в країні», основною з причин
прийняття якої була аварія на Чорнобильській АЕС, яка зайвий раз
засвідчила недієздатність існуючих на той час органів управління
в галузі природоохоронної діяльності, було створено Державний
комітет з охорони природи на союзному рівні, розпочався процес
побудови ефективної системи органів спеціального екологічного
управління. Характерно, що аналогічний державний комітет на
республіканському рівні діяв в Україні вже з 1968  року,  і досвід
його роботи, а також досвід роботи подібних інституцій у деяких
інших республіках Радянського Союзу було успішно використано
в процесі формування загальносоюзної системи державних органів
екологічного управління. Однак, незважаючи на набутий досвід,
численні теоретичні дослідження з проблематики екологічного
управління,  необхідно констатувати,  що в Україні все ж не було
сформовано єдиної концепції екологічного управління. Про це сві-
дчать, зокрема, й постійні реорганізації органів екологічного
управління, які періодично відбуваються й до цього часу.

У 1988 р. Указом Президії Верховної Ради Української РСР від
14 вересня створено Державний комітет Української РСР з охоро-
ни природи на базі ліквідованого республіканського Державного
комітету Української РСР з охорони природи та відповідних під-
розділів міністерств і відомств,  що здійснюють державний конт-
роль і управління в галузі охорони навколишнього середовища та
використання природних ресурсів на території Української РСР.
Після проголошення України незалежною державою вищевказані
процеси набули свого логічного розвитку через вдосконалення си-
стеми органів державного екологічного управління. У 1991 р. на
базі Державного комітету УРСР з охорони природи було створено
Міністерство охорони навколишнього природного середовища
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України. Указом Президента України від 15 грудня 1994 р. «Про
утворення Міністерства охорони навколишнього природного сере-
довища та ядерної безпеки України» діяльність Міністерства охо-
рони навколишнього природного середовища було припинено, а
на базі його та Державного комітету України з ядерної та радіа-
ційної безпеки створено нове міністерство – Міністерство охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки. Про-
довження та напрями адміністративної реформи в Україні знайшли
своє відображення в Указі Президента від 15 грудня 1999 р. «Про
зміни у структурі центральних органів виконавчої влади». Відпо-
відно до цього Указу, на базі Міністерства охорони навколишньо-
го природного середовища та ядерної безпеки України, Комітету
України з питань геології та використання надр, Комітету України
з питань гідрометеорології, Державної адміністрації ядерного ре-
гулювання України, Головного управління геодезії, картографії та
кадастру, а також Державної комісії у справах випробувань і ре-
єстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив було
створено Міністерство екології та природних ресурсів України, на
яке було покладено виконання обов’язків спеціально уповноваже-
ного центрального органу виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів.

Вже у 2003 році, ґрунтуючись на Рішенні Ради національної
безпеки і оборони України від 6 червня 2003 р. «Про невідкладні
заходи щодо підвищення ефективності надрокористування в Укра-
їні», Президентом України було зроблено висновок про неефекти-
вність державного управління в галузі охорони довкілля, наявність
серйозних недоліків у цій сфері, що призводить до нераціонально-
го використання природних ресурсів і негативно відбивається на
навколишньому природному середовищі. Зважаючи на це, в згада-
ному Указі Президента України Кабінету Міністрів України було
запропоновано в місячний строк подати пропозиції щодо підви-
щення ефективності державного регулювання у сфері надрокорис-
тування шляхом створення на базі Міністерства екології та приро-
дних ресурсів України Міністерства екології України та Держав-
ного комітету природних ресурсів України. 15 вересня 2003 року
Указом Президента «Про заходи щодо підвищення ефективності
державного управління у сфері охорони навколишнього природно-
го середовища та використання природних ресурсів» було прийня-
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то офіційне рішення про реорганізацію Міністерства екології та
природних ресурсів України в Міністерство охорони навколиш-
нього природного середовища України та Державний комітет при-
родних ресурсів України.

Таким чином, часті зміни функціональних обов’язків центра-
льного органу виконавчої влади з питань екології та природних
ресурсів свідчать про пошук такого варіанту побудови структури
та зв’язків цього органу, при якому будуть досягатися цілі еколо-
гічного управління. Подібна ситуація характерна не тільки для
України,  а й для тих країн,  які ми відносимо до розвинених,  а та-
кож для новостворених держав, що з’явилися на теренах колиш-
нього Радянського Союзу.

Останніми змінами в структурі державних органів управління
в галузі екології стало виведення Державних екологічних інспек-
цій в областях,  містах Києві та Севастополі зі складу Державних
управлінь охорони навколишнього природного середовища та
оформлення їх в самостійні структури.

7.2. Організація державної системи екологічного
       управління в Україні та особливості її функціонування
Управління у галузі екології – це різновид соціального управ-

ління, що регламентується правовими нормами, урегульовані пра-
вовими нормами суспільні відносини, в яких регулюється діяль-
ність державних органів, органів місцевого самоврядування, гро-
мадських об'єднань, що спрямована на забезпечення ефективного
використання природних ресурсів, охорони навколишнього при-
родного середовища, екологічної безпеки юридичними і фізични-
ми особами, дотримання екологічного законодавства, попере-
дження екологічних правопорушень та захист екологічних прав
громадян.

Основними вимогами до управління природоохоронною дія-
льністю є:

· адекватність принципів та методології управління задекларованим
на глобальному й національному рівнях керівним принципам гармоніза-
ції життєдіяльності суспільства і збалансованого існування довкілля;

· ґрунтування на базі функціональних екологічних законів і принци-
пах та методології системного підходу;

· наявність у своїй основі системи міжнародних регламентів і стан-
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дартів;
· розвиток на гуманітарних принципах і пріоритетах національної

екологічної політики;
· кореспондування функцій із загальносистемними функціями адмі-

ністративного управління;
· ґрунтування на власній законодавчій і нормативній базі, яка за сво-

їм правовим впливом на розвиток суспільства повинна займати доміную-
че місце та роль;

· наявність професійно підготовленого управлінського персоналу –
екологічних менеджерів;

· наявність у розпорядженні власної інформаційної системи для мо-
ніторингу реалізації прийнятих рішень.

На жаль, забезпечення дотримання всього комплексу вимог до
природоохоронної діяльності в Україні на даному етапі соціально-
економічного розвитку держави неможливе через ряд об’єктивних
і суб’єктивних причин, серед яких основними є наступні:

· законодавча невизначеність системного екологічного управління;
· недостатня професійна екологічна підготовка управлінського персо-

налу;
· міжгалузева методологічна неузгодженість функцій екологічного

управління та нормативна невідповідність моделей екологічного управ-
ління;

· функціональна невідповідність національної системи екологічного
управління Європейському регламенту 1836/93 і міжнародним стандар-
там серії ISO 14000.

Загалом під управлінням природоохоронною діяльністю ро-
зуміють свідомий вплив людини на різноманітні господарські і
природні об’єкти та процеси,  що відбуваються в довкіллі,  а також
на людей, пов’язаних з ними, який здійснюється для одержання
бажаних результатів. За рівнями систему екологічного управління
поділяють на національну, державну, корпоративну, місцеву і гро-
мадську.

Національна система екологічного управління – консолідо-
вана система екологічного управління, що складається з систем
державного, корпоративного, регіонального (місцевого) і громад-
ського екологічного управління та має за мету здійснення націона-
льної екологічної політики і захист національних інтересів.

Складовою частиною національної системи екологічного
управління і загальної системи державного управління є державна
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система екологічного управління, яка функціонує згідно з чинним
законодавством України та має за мету здійснення державної еко-
логічної політики і гармонізацію суспільно-природних відносин на
державному рівні. Державна система екологічного управління ди-
ференціюється на підсистеми: корпоративну, місцеву та громадсь-
ку. Структурна організація системи державного екологічного
управління зображена на рис. 7.1.

Основними напрямами державного екологічного управління
є:

· екологічне оздоровлення деградованих природних об’єктів, ланд-
шафтів і стабілізація екологічної ситуації в державі;

· відновлення природного потенціалу, заощадливе природокористу-
вання;

· формування національної екологічної мережі;
· охорона довкілля;
· забезпечення екологічної безпеки, зменшення антропогенного тис-

ку і забруднення відходами;
· екологізація загальних функцій управління державою;
· екологізація соціально-економічного розвитку, впровадження

принципів збалансованого розвитку;
· розвиток національного екологічного партнерства.

Рис. 7.1. Державна система екологічного управління в Україні



297

Серед загальних функцій державного екологічного управлін-
ня розрізняють наступні: прогнозування, планування, організація,
координація, погодження, контроль і нагляд.

Основними спеціальними функціями державного екологічно-
го управління є: біовпорядження, ресурсовпорядження, розподіл і
перерозподіл природних ресурсів. облік природних ресурсів, спе-
ціалізований контроль, лімітування, нормування, експертиза, моні-
торинг, вирішення спорів, забезпечення відповідальності за еколо-
гічні правопорушення, стандартизація, сертифікація, аудит. ліцен-
зування, страхування, організація освіти, інформування, постійне
вдосконалення управління.

На рис. 7.2 зображено схему макроекологічного державного
управління.

Рис.7.2. Особливості макроекологічного управління

Діяльність суб’єктів макроекологічного управління спрямована
на забезпечення ефективного використання природних ресурсів,
охорони навколишнього природного середовища, екологічної без-
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пеки на національному (загальнодержавному) рівнях, тоді як дія-
льність суб’єктів мікро-екологічного управління спрямована на
об’єкти місцевого рівня (рис. 7.3).

До спеціальних функцій державного екологічного управ-
ління відносять: екологічне нормування, екологічне ліцензування,
екологічну експертизу, екологічну сертифікацію, оцінку впливу на
довкілля, екологічну паспортизацію.

Рис. 7.3. Особливості мікроекологічного управління

Органами загального державного екологічного управління в
Україні є: Президент України, Верховна Рада України, Рада націо-
нальної безпеки та оборони України, Кабінет Міністрів України,
представництво Президента в АР Крим, Рада Міністрів АР Крим,
Верховна Рада АР Крим, обласні державні адміністрації, Севасто-
польська та Київська міські державні адміністрації, районні дер-
жавні адміністрації, районні в АР Крим державні адміністрації,
районні в м. Києві державні адміністрації, районні в м. Севастопо-
лі державні адміністрації.

Серед органів спеціального державного екологічного управ-
ління виділяють наступні:
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· спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань екології та природних ресурсів – Міністерство охо-
рони навколишнього природного середовища;

· урядовий орган державного екологічного управління в складі
Міністерства охорони навколишнього природного середовища –
Державна екологічна інспекція;

· урядовий орган державного екологічного управління в складі
Міністерства охорони навколишнього природного середовища –
Державна служба заповідної справи;

· обласні державні управління охорони навколишнього приро-
дного середовища;

· Державне управління охорони навколишнього природного
середовища у м. Києві;

· Державне управління охорони навколишнього природного
середовища у м. Севастополі;

· спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі
екології та природних ресурсів у АР Крим – Республіканський ко-
мітет АР Крим з екології та природних ресурсів;

· Державна екологічна інспекція Республіканського комітету
АР Крим з екології та природних ресурсів;

· Державні екологічні інспекції в областях;
· Державна екологічна інспекція в м. Києві;
· Державна екологічна інспекція в м. Севастополі.
Основні функції по здійсненню ефективного екологічного

управління покладені на Мінприроди та його органи на місцях.

7.3. Механізми здійснення екологічного управління
       в Україні
Сучасний механізм організаційно-правового забезпечення ста-

лого природокористування та охорони навколишнього природного
середовища повинен базуватися на співробітництві державних ор-
ганів і громадян із перенесенням тягаря розв’язання екологічних
проблем на власника джерела їх виникнення. Саме такий підхід
найбільшою мірою відповідає завданням інтегрованого управління
в галузі довкілля та спрямований на досягнення цілей екологічної
політики з найбільшою ефективністю.

Серед основних дієвих механізмів здійснення екологічного
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управління розрізняють законодавчо-правовий механізм, економі-
чний, адміністративний, інформаційно-контрольний, науково-
освітній і громадський механізми. Однак, ефективним екологічне
управління виявиться лише в тому випадку, коли в його здійсненні
будуть задіяні всі механізми, чого наразі в Україні ще не досягну-
то.

Законодавчо-правовий механізм складається з таких блоків
законодавчого і підзаконного регулювання:

· конституційне регулювання екологічних правовідносин;
· еколого-правове регулювання, що базується на екологічних

законодавчих і підзаконних актах;
· регулювання екологічних правовідносин еколого-правовими

нормами різних галузей законодавства;
· міжнародно-правове регулювання;
· регулювання екологічних правовідносин нормами забезпе-

чувальних галузей законодавства.
Гальмування ефективності дії даного механізму відбувається

через невідповідність екологічного законодавства України до чин-
ного на пан’європейському просторі. Кількість законодавчих актів
у Європейському Союзі (ЄС)  майже в чотири рази перевищує кі-
лькість аналогічних в Україні.  До того ж,  більшість таких актів у
ЄС має значну кількість додатків, дотримання вимог яких є обов'я-
зковим, тоді як українське екологічне законодавство часто носить
декларативний характер. Щодо загальної структури екологічного
законодавства України,  то в ньому відсутні такі розділи як управ-
ління відходами, контроль промислового забруднення та управ-
ління ризиком, контроль за виробництвом хімічних речовин і гене-
тично модифікованих організмів.

Економічний механізм екологічного управління в Україні пе-
редбачає:

· фінансування природоохоронних заходів;
· плату за спеціальне використання природних ресурсів;
· плату за забруднення довкілля на основі лімітів викидів,

скидів та розміщення відходів виробництва;
· плату за погіршення якості природних ресурсів у результаті

володіння й користування ними на основі лімітів;
· розподіл платежів за використання природних ресурсів, за-
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бруднення довкілля;
· створення позабюджетних фондів охорони довкілля для фі-

нансування природоохоронних заходів;
· стимулювання раціонального природокористування, ефекти-

вності охорони довкілля;
· екологічне страхування.
 Проте, деякі найбільш дієві складові економічного механізму

екологічного управління, що широко застосовуються в розвинених
країнах, не знайшли свого застосування в Україні. Серед них слід
особливо відзначити наступні:

· система економічних важелів і стимулів;
· платежі користувачів на покриття адміністративних витрат;
· субсидії;
· система обов’язкової відповідальності;
· система цільового резервування коштів на утилізацію відхо-

дів;
· система економічних регуляторів і методів.
Існуюча практика стягнення екологічних платежів до бюджету

і система розподілу державних коштів обмежують роль «екологіч-
ної»  складової податково-бюджетної системи в Україні лише на-
повненням бюджетів різних рівнів, що негативно впливає на стан
природних об’єктів і довкілля в цілому. На жаль, в Україні не існує
й засобів матеріального стимулювання осіб, діяльність яких спри-
яла б припиненню екологічного правопорушення, притягненню
винних до відповідальності та відшкодування шкоди, завданої
конкретним правопорушенням. У США законодавчо встановлена і
застосовується практика, згідно з якою, у випадку надання інфор-
мації, що тягне за собою кримінальну чи цивільну відповідаль-
ність, урядові агентства можуть нагородити особу, яка повідомила
цю інформацію, премією у розмірі до 10 тисяч доларів. Вбачається
доцільним установити подібне положення і в законодавчому полі
України.

Адміністративний механізм екологічного управління в Укра-
їні передбачає:

· екологічні права та обов’язки громадян;
· повноваження і компетенцію владних структур у галузі охо-

рони довкілля;
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· екологічну експертизу в процесі законотворчої, інвестицій-
ної, управлінської, господарської та іншої діяльності, що визначає
стан довкілля;

· екологічну стандартизацію і нормування;
· ліцензування природокористування і природоохоронної дія-

льності;
· оцінку впливу на довкілля;
· екологічний контроль та екологічне інспектування;
· регулювання процесу використання природних ресурсів;
· адміністративну відповідальність за порушення природоохо-

ронного законодавства.
Існуюча в Україні організаційно-управлінська система в галузі

охорони довкілля і раціонального використання природних ресур-
сів має значні вади. Зокрема, частково зберігається становище, ко-
ли суб’єкти природокористування здійснюють загальне управління
природними об’єктами, у тому числі й їх охорону; відсутні реальні
важелі економічного стимулювання екологічно безпечної діяльно-
сті; неузгоджені, а часто навіть суперечать один одному відомчі
нормативно-правові акти; суб’єкти господарської діяльності еко-
номічно не зацікавлені в підвищенні екологічної безпеки вироб-
ництв, застосуванні ресурсо- та енергоощадливих технологій; від-
сутні правові засади використання такого механізму як екологіч-
ний аудит, що вже довів свою ефективність і активно застосову-
ється в розвинених країнах;  існує невідповідність між ступенем
суспільної небезпечності екологічних правопорушень і мірами
юридичної відповідальності.

Інформаційно-контрольний механізм екологічного управлін-
ня в Україні функціонує в правовому полі всіх систем екологічно-
го управління і спрямований на підготовку, прийняття управлінсь-
ких рішень та контроль їх виконання, серед яких:

· інформаційне забезпечення і контроль раціонального приро-
докористування;

· інформаційне забезпечення і контроль відновлення природ-
них ресурсів та об’єктів;

· інформаційне забезпечення і контроль охорони довкілля;
· інформаційне забезпечення і контроль стану екологічної без-

пеки;
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· інформаційне забезпечення і контроль екологізації суспільс-
тва.

Науково-освітній механізм екологічного управління в Укра-
їні передбачає:

· науково-освітнє забезпечення раціонального природокорис-
тування;

· науково-освітнє забезпечення відновлення природних ресур-
сів та об’єктів;

· науково-освітнє забезпечення охорони довкілля;
· науково-освітнє забезпечення екологічної безпеки;
· екологізацію науки і освіти.
Метою екологічної освіти у вищій школі має бути підготовка

фахівців вищої кваліфікації (вчителів, викладачів, інженерів, магі-
стрів, кандидатів і докторів наук) для організації суспільного жит-
тя і виробництва, проведення наукових досліджень у галузі еколо-
гії, тобто вирішення як повсякденних екологічних завдань, так і
глобальних екологічних проблем.

Громадський механізм екологічного управління в Україні пе-
редбачає:

· екологічні права і обов’язки громадян;
· гарантію і захист екологічних прав громадян;
· повноваження громадських об’єднань у галузі охорони до-

вкілля;
· громадську екологічну експертизу;
· громадський екологічний контроль.
Він реалізується через систему громадського екологічного

управління, яке здійснюється громадськими об’єднаннями і орга-
нізаціями та функціонує відповідно до чинного законодавства
України й міжнародних регламентів, маючи за мету здійснення
громадської екологічної політики. Основними функціями громад-
ського екологічного управління є: організація і проведення гро-
мадської екологічної експертизи; організація і проведення громад-
ського контролю в галузі охорони довкілля; підтримка громадсь-
ких екологічних ініціатив; забезпечення участі громадськості в
процесах надання дозволів і в процесі оцінки впливу на довкілля з
розповсюдженням інформації про діяльність, що може призвести
до шкідливого впливу на навколишнє середовище.
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7.4. Нормативно-правове забезпечення природоохоронної
        діяльності
За п'ятнадцять років розвитку екологічного законодавства

України створено велику за обсягом розгалужену ієрархічну стру-
ктуру законодавчих актів різного регулювального рівня, різної
юридичної сили, різних сфер застосування. Початком екологічного
законотворення можна вважати 25 червня 1991 р., коли Верховна
Рада ухвалила Закон України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища», який став правовою основою для реалізації
прав громадян у сфері охорони довкілля. Цей закон врегулював
майже всі аспекти охорони довкілля та екологічного менеджменту,
визначив чіткі цілі та механізми застосування правових норм. У
преамбулі Закону проголошено, що охорона навколишнього при-
родного середовища, раціональне використання природних ресур-
сів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини –
невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку
України. У статті 9 Закону обумовлено екологічні права громадян,
зокрема право на:

· безпечне для життя та здоров'я навколишнє природне сере-
довище;

· участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів но-
рмативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівницт-
ва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на стан
навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
юридичних осіб, що беруть участь у вирішуванні цих питань;

· участь у розробленні та здійсненні заходів щодо охорони на-
вколишнього природного середовища, раціонального і комплекс-
ного використання природних ресурсів;

· загальне і спеціальне використання природних ресурсів;
· об'єднання в громадські природоохоронні формування; віль-

ний доступ до інформації про стан навколишнього середовища
(екологічна інформація) та вільне отримання, використання, по-
ширення й зберігання такої інформації, за винятком обмежень,
установлених законом;

· участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з пи-
тань впливу запланованої діяльності на навколишнє середовище на
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етапах проектування, будівництв, розміщення і реконструкції об'-
єктів й у проведенні громадської екологічної експертизи;

· одержання екологічної освіти;
· подання до суду позовів до державних органів, підприємств,

установ, організацій і громадян про відшкодування заподіяної їх-
ньому здоров'ю та майну шкоди внаслідок негативного впливу на
навколишнє природне середовище;

· оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльнос-
ті органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх-
ніх посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян у
порядку, передбаченому законом.

Другим історичним етапом у процесі створення екологічного
законодавства стало прийняття у червні 1996 р. Конституції Укра-
їни, яка містила вже принципово нові положення. Зокрема, було
проголошено,  що людина,  її життя і здоров'я,  честь і гідність,  не-
доторканність і безпека визнані в Україні найвищою соціальною
цінністю. В ній також задекларовані права громадян щодо викори-
стання природних ресурсів (стаття 13). В статті 16 Конституції
проголошено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання
екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу,
збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.
Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному
гарантується право вільного доступу до інформації про стан до-
вкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також
право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засек-
речена (стаття 50).  Стаття 66  визначила обов'язок кожного не за-
подіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати
завдані ним збитки. Таким чином, з прийняттям Основного Закону
на найвищому рівні було закріплено екологічні права громадян.

Ефективність реалізації управління в галузі охорони навколи-
шнього природного середовища, використання природних ресурсів
та забезпечення екологічної безпеки безпосередньо залежить від
якості його правового забезпечення. Стабільність екологічного за-
конодавства; відсутність в ньому прогалин та комплексність охоп-
лення предмету правового регулювання; наявність чіткої екологіч-
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ної політики на всіх рівнях управління та усталеної структури
державних органів, що здійснюють екологічне управління в ціло-
му або його окремі аспекти; ефективність правозастосовчої діяль-
ності – ці та інші чинники впливають на можливість держави ви-
рішувати існуючі екологічні проблеми та запобігати виникненню
нових. На жаль, з огляду на сучасний стан розвитку еколого-
управлінських відносин, можна із впевненістю констатувати, що
більшість із перелічених факторів ще не знайшли свого адекватно-
го відображення в національному законодавстві або мають декла-
ративний характер. Загалом, у державі в галузі охорони довкілля
прийнято близько 80 актів законодавства (законів України, поста-
нов Верховної Ради України), які лише частково охоплюють пи-
тання, що входять в обсяг екологічного законодавства (табл. 7.2).
Норми законів переважно не є нормами прямої дії, через що при-
йняття значної частини законодавчих норм делегується органам
виконавчої влади, яка приймає підзаконні акти, що фактично ма-
ють силу закону.  У законах цілі і терміни їх досягнення відсутні,
тобто це статичні закони.

Питання процедур у законах зазвичай не висвітлюються. Тра-
диційно вони розглядаються в підзаконних актах. Конкретні вели-
чини встановлення показників, що приймаються як стандарти і ме-
та, у законах відсутні.

Вони іноді наводяться в підзаконних актах, що затверджуються
на рівні міністерств.  Такий підхід не може бути гнучким і реаліс-
тичним, оскільки він відображає лише відомчі інтереси. Крім того,
не передбачається моніторинг застосування законів.

Європейська інтеграція є наразі головним пріоритетом зовніш-
ньої політики України. Завдання України, спрямоване на консолі-
дацію європейських цінностей і стандартів у політичну, економіч-
ну та соціальну сфери, вважається запорукою її стабільного й ста-
лого розвитку. У липні 1994 р. між Україною та ЄС було укладено
Угоду про партнерство та співробітництво, яка набула чинності 1
березня 1998 р. Вона стала правовим підґрунтям стосунків між ЄС
та Україною й була укладена на початковий термін 10 років. Цією
угодою визначено цілі співпраці у 28  сферах і,  зокрема у галузі
охорони природного середовища.
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Указом Президента України від 30  серпня 2000  року з метою
забезпечення входження України в європейський правовий прос-
тір, гармонізації законодавства України з нормами і стандартами
Європейського Союзу створено Національну раду з питань адап-
тації законодавства України до законодавства Європейського Со-
юзу. Саме ця Рада визначає пріоритетні напрямки адаптації зако-
нодавства, здійснює його моніторинг, аналіз і узгодження проектів
законів та інших нормативно-правових актів.

Адаптацію екологічного законодавства до норм Євросоюзу пе-
редбачається здійснювати в напрямку коригування існуючих, та
розробки і затвердження нових (додаткових) екологічних норм
природокористування (щодо води, повітря, рослинності та ін.), а
також нормативно-правових актів щодо державного контролю за
станом довкілля і діяльністю господарських структур. До першо-
чергових дій щодо гармонізації екологічного законодавства нале-
жать:

· розроблення і затвердження нових законів, зокрема, про зони
надзвичайних екологічних ситуацій, екологічне страхування, риб-
не господарство, рослинний світ, екологічну (природно-
техногенну) безпеку; рекреаційні зони, курортні, лікувально-
оздоровчі зони і зони з особливими умовами природокористуван-
ня; Екологічного кодексу, законів про континентальний шельф,
про екологічну інформацію, про екологічну освіту;

· внесення змін і доповнень до ряду законів, таких як Закон
«Про охорону навколишнього природного середовища», Лісовий
кодекс,  Водний кодекс,  Кодекс про надра,  Земельний кодекс,  За-
кон «Про тваринний світ», Закон «Про природно-заповідний
фонд»;

· підготовка нормативно-правових актів, що затверджує Кабі-
нет Міністрів України, а саме: Правила відшкодування збитків,
заподіяних порушеннями екологічного законодавства, Положення
про екологічний контроль, Положення про екологічний аудит, По-
ложення про екологічне ліцензування, Положення про сертифіка-
цію екологічно небезпечної продукції, Порядок установлення лімі-
тів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, рівнів
шкідливого біологічного і фізичного впливу, Порядок ведення ри-
бного господарства і здійснення рибальства, Порядок і нормативи
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плати за спеціальне використання лісових ресурсів і користування
земельними ділянками лісового фонду та ряду інших;

· розроблення і затвердження нормативно-правових актів спе-
ціально уповноважених державних органів управління в галузі
охорони навколишнього природного середовища і використання
природних ресурсів, зокрема, Правил видобутку зникаючих видів і
тих, що знаходяться під загрозою зникнення, тварин для розведен-
ня в спеціально створених умовах і в науково-дослідних цілях,
Правил ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тварин-
ного світу, Правил вилучення і реалізації незаконно добутих диких
тварин, Правил відшкодування збитків, заподіяних порушеннями
законодавства про охорону навколишнього природного середови-
ща, інших актів відповідно до змін у законодавстві України;

· внесення змін і доповнень до Кодексу про адміністративні
правопорушення (розділ «Адміністративна відповідальність за
екологічні правопорушення»), Кримінального кодексу (розділ
«Екологічні злочини»), Цивільного кодексу України (розділ «Від-
шкодування збитків за екологічні правопорушення»);

· внесення змін і доповнень до чинних законів, що визначають
статус центральних і місцевих органів державної виконавчої влади
у сфері охорони навколишнього середовища і використання при-
родних ресурсів, регламентують здійснення підприємницької, ін-
вестиційної, інноваційної науково-технічної діяльності, проекту-
вання, містобудування, виробництво і реалізацію сільськогоспо-
дарської продукції, розвиток транспорту, зв'язку та інших видів
діяльності, здатних негативно впливати на стан навколишнього
середовища, а також законів про розмежування функцій спеціаль-
но уповноважених органів державного контролю в галузі викорис-
тання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища і
забезпечення екологічної безпеки.

Наближення України до Європейського Союзу у сфері право-
вого регулювання охорони навколишнього середовища, викорис-
тання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки мо-
жливе шляхом створення адаптованої до європейської правової,
нормативно-методичної і організаційної бази, що має відповідати
вимогам національної і загальноєвропейської екологічної безпеки.
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Контрольні запитання
1. Дайте визначення державній системі екологічного управління. У

чому полягає її головне завдання?
2. Назвіть цільові функції державного екологічного управління.
3. Назвіть спеціальні функції державного екологічного управління.
4. Якими є сучасні вимоги до екологічного управління?
5. Через які механізми екологічне управління виконує свою головну

роль?
6. В чому полягають принципові відмінності між екологічним зако-

нодавством України та ЄС?
7. Які напрямки гармонізації екологічного законодавства України

Вам відомі?
8. Окресліть основні етапи розвитку природоохоронної діяльності в

Україні.
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ТЕСТИ
для перевірки знань студентів

1. Ступеневість вищої освіти – це:
а) поетапне навчання у різних закладах освіти;
б) здобуття різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на

відповідних етапах освіти.
2. Освітньо-кваліфікаційний рівень передбачає:

а)  задоволення потреб особистості у здобутті середньої та
вищої освіти;

б) здобуття певного рівня освіти і кваліфікації.
3. Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” відповідає:

а) першому ступеню освіти;
б) другому ступеню освіти;
в) третьому ступеню освіти.

4. Базова вища освіта відповідає освітньо-кваліфікацій-
ному рівню:

а) молодший спеціаліст;
б) бакалавр;
в) спеціаліст;
г) магістр.

5. Повна вища освіта відповідає освітньо-кваліфікаційному рів-
ню:

а) молодший спеціаліст;
б) бакалавр;
в) спеціаліст;
г) магістр.

6. До складових державного стандарту вищої світи не відно-
сяться:

а) перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфіка-
ційними рівнями;

б) перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у ВНЗ за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями;

в) вимоги до освітніх рівнів вищої освіти;
г) вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти;
д) перелік законодавчих та нормативно-правових документів.

7. Яких стандартів освіти не існує?
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а) державний стандарт вищої освіти;
б) стандарт післядипломної освіти;
в) галузевий стандарт вищої освіти;
г) стандарт вищої освіти вищих навчальних закладів.

8. Навчальний процес у ВНЗ освіти здійснюється у таких фор-
мах:

а) денна;
б) вечірня;
в) заочна;
г) дистанційна;
д) екстернат.

9. До основних видів навчальних занять у ВНЗ не відносяться:
а) лекція;
б) лабораторне заняття;
в) практичне заняття;
г) семінарське заняття;
д) індивідуальне заняття;
є) консультація.

10. До індивідуальних завдань не відносяться такі види  робіт:
а) реферати;
б) розрахункові роботи;
в) звіт по лабораторній роботі;
г) графічні роботи;
д) курсові роботи;
є) дипломні роботи.

11. До підсумкового контролю не відносяться такі види конт-
рольних заходів у ВНЗ:

а) семестровий залік;
б) семестровий екзамен;
в) державна атестація;
д) диференційований залік.

12. Вкажіть невідповідність оцінок за шкалою ECTS та за  на-
ціональною шкалою:

а) A – відмінно (91-100 %);
б) BC – добре (76-90 %);
в) DE – задовільно (60-75 %);
г) Х – незадовільно  з можливістю повторного складання (ме-

нше 60 %);
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д) FX – незадовільно з обов’язковим  повторним курсом (ме-
нше 34 %).
13. Якою, на Вашу думку, є основна особливість життя?

а) конкурентоспроможність;
б) стійкість до змін кліматичних у мов;
в) здатність еволюціонувати і безперервно адаптуватися до

зовнішніх умов, що змінюються;
г) здатність активно мігрувати.

14. Яке з наведених нижче визначень сучасної екології Ви вва-
жаєте правильним?

а)  розділ біології,  що вивчає живі системи планети у їх взає-
модії;

б) наука, що вивчає роль людського суспільства в біосфері;
в) комплексна наука, яка вивчає будову, функціонування і

взаємозв’язки екосистем усіх рівнів,  а також методи і шляхи збе-
реження біосфери та цивілізації;

г) наука про сучасні методи охорони і відтворення довкілля.
15. Чим, на Ваш погляд, є ноосфера?

а) сферою нових відносин людини і довкілля;
б) сферою інтелектуальної діяльності людини;
в) вищою стадією розвитку біосфери („сферою розуму”), в

якій розумна людська діяльність стає головним чинником розвит-
ку;

г) стадією переходу до остаточного підкорення людиною
природи.
16. Що Ви вважаєте головною причиною розвитку глобальної
екологічної кризи?

а) негативні кліматичні зміни на планеті під впливом косміч-
них сил;

б) технічний прогрес і виснаження природних ресурсів;
в) вирубування лісів;
г) низьку екологічну культуру людини та її намагання пану-

вати над природою.
17. Назвіть основні екологічні функції редуцентів:

а) конструкція органічних речовин у ґрунті;
б) перетворення органічних решток на неорганічні речовини;
в) окислення органічних речовин;
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г) відтворення живої речовини у ґрунті.
18. Виберіть варіант правильного визначення екологічних чин-
ників:

а) чинники екологічного ризику;
б) біохімічні умови природного середовища;
в)  умови середовища,  на які живі істоти реагують реакціями

пристосування;
г) техногенні умови, що впливають на функціонування еко-

систем.
19. Що таке „аутекологія”?

а) екологія рослинного світу;
б) розділ біоекології, що вивчає взаємовідносини окремого

організму (виду) з довкіллям;
в) розділ екології, що вивчає процеси саморегуляції біоцено-

зів;
г) розділ екології, що вивчає взаємовідносини з довкіллям.

20. Яка концентрація забруднюючої речовини в довкіллі вважа-
ється гранично допустимою (ГДК)?

а) за якої настає смерть людини;
б) за якої починається деградація екосистеми;
в) дозволена екологічним стандартом;
г) максимальна концентрація забруднюючої речовини в при-

родному середовищі, яка не шкодить здоров’ю людини.
21. Під охороною природи розуміють:

а) раціональне використання природних ресурсів;
б) підтримання природного видового біорізноманіття;
в) попередження прямого чи опосередкованого впливу діяль-

ності людини на природу;
г) система певних заходів.

22. Який із наведених варіантів визначення раціонального при-
родокористування Ви вважаєте правильним?

а) природокористування, що дає найбільший прибуток;
б) яке передбачає відтворення природного ресурсу;
в) яке не призводить до зміни природно-ресурсного потенціа-

лу, підтримує і підвищує   продуктивність та красу природних
комплексів;

г) таке, що відповідає програмі економічного розвитку агро-
промислового комплексу.
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23. Який із наведених варіантів визначення екосистеми є пра-
вильним?

а) система функціонування живих істот у літосфері;
б) система розподілу енергії у біоценозах;
в) елементарна структурна одиниця сучасної біосфери, в ме-

жах якої всі живі істоти еволюційно поєднані між собою і нежи-
вою природою обміном речовини, енергії та інформації;

г) системи обміну в біотопі речовин та енергії.
24. Що означає поняття „екологічна піраміда”?

а) графічне зображення екологічних законів;
б) графічне зображення співвідношень між продуцентами і

консументами різного рівня;
в) піраміду екологічних показників;
г) нагромадження решток консументів.

25. Що слід вважати екологічними чинниками?
а) чинники життєвого ризику;
б) біохімічні умови довкілля;
в) техногенні умови навколишнього середовища;
г) комплекс умов навколишнього середовища, які впливають

на функціонування екосистем.
26. Виберіть з наведених варіантів правильне визначення су-
часної екології:

а) наука,  що вивчає вплив зовнішніх умов на живі організми і
взаємовідносини між ними;

б) комплекс наук про Землю і життя на Землі;
в) біологія Землі;
г) комплексна фундаментальна наука про будову, функціону-

вання, взаємозв’язки складних багаторівневих систем у природі і
суспільстві та засоби кореляції взаємовпливу техносфери і біосфе-
ри з метою збереження людства і життя на Землі.
27. Хто й коли ввів термін „ноосфера”?

а) Ю. Одум ( 1975);
б) В. Вернадський (1940);
в) Е. Геккель (1866);
г) М. Реймерс (1994).

28. Які енергетичні джерела найменш негативно впливають на
довкілля?

а) АЕС;



317

б) ГЕС;
в) ТЕС;
г) вітрові та геліостанції.

29. Суттєве зменшення біорізноманіття на Землі призведе до:
а) деградації біосфери;
б) розквіту окремих видів і популяцій організмів;
в) стабілізації екосистем;
г) розквіту і стабілізації біосфери.

30. Екологічні проблеми сучасності можна розв’язати завдяки:
а) розвитку і комп’ютеризації усіх сфер діяльності людини;
б) кардинальній зміні свідомості і ставлення людей до приро-

ди;
в) зменшення забруднення води і харчових продуктів;

31. Що таке „парниковий ефект”?
а) ефект пари в екосистемі;
б) температурний показник у штучних закритих екосистемах;
в) зростання температури гідросфери та ґрунтового покриву;
г) зростання температури атмосфери внаслідок збільшення

вмісту в ній парникових газів.
32. Під якістю навколишнього природного середовища розумі-
ють:

а) ступінь відповідності природних і створених людською ді-
яльністю умов потребам людей та інших живих організмів;

б) вміст у будь-якій складовій навколишнього природного се-
редовища забруднюючих речовин, який не перевищує ГДК;

в) ступінь прямого та опосередкованого впливу людини та її
господарської діяльності на природу в цілому або на її окремі еко-
логічні компоненти;

г) якісно-кількісний показник стану навколишнього середо-
вища, дотримання якого гарантує безпечні або оптимальні умови
існування живих організмів.
33. Під моніторингом довкілля розуміють:

а)  система спостережень і контролю у просторі і часі за при-
родними, природно-антропогенними комплексами, процесами, що
відбуваються у них та довкіллям в цілому;

б) сукупність спостережень за певними компонентами біо-
сфери,  спеціальним чином організовані у просторі і часі,  а також
комплекс методів екологічного спрямування для його здійснення;
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в) збір інформації про параметри екологічних систем та їхній стан.
34. Кризовий екомоніторинг довкілля – це:

а) контроль стану навколишнього природного середовища за
допомогою живих організмів;

б) проведення інтенсивних спостережень за природними
об’єктами і джерелами техногенного впливу, розташованими у ра-
йонах екологічної напруженості, у зонах аварій та небезпечних
природних явищ із шкідливими екологічними наслідками;

в) спостереження за природними екосистемами, агро-біотою,
індустріальними екосистемами.
35. Рівні моніторингу виділяють за:

а) за цілями і підходами, що можуть бути реалізовані при
здійсненні моніторингу;

б) масштабами охоплення території спостережень;
в) за об’єктами спостережень;
г) за задачами, що вирішуються у ході проведення моніторингу.

36. Об'єктами моніторингу довкілля є:
а) природні екосистеми;
б) штучні (перетворені людиною) екосистеми;
в) природні і штучні екосистеми.

37. Система спостережень за станом природного середовища
має включати такі спостереження:

а) за джерелами впливу (у т. ч. й джерелами забруднення);
б) за факторами впливу (забруднення, випромінювання та ін.);
в) за станом компонентів біосфери;
г) за зміною їхніх структурних і функціональних показників.

38. Не існує такого методу моніторингу:
а) геофізичний;
б) геохімічний;
в) біологічний;
г) статистичний;
д) контактний;
є) дистанційний.

39. Вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації здійс-
нює підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікацій-
ними рівнями:

а) молодший спеціаліст;
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б) бакалавр;
в) спеціаліст;
г) магістр.

40. Дипломна робота – це:
а) самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке

виконується з певної дисципліни, або з окремих її розділів;
б) кваліфікаційне навчально-наукове, самостійне дослідження

студента,  яке виконується під  керівництвом фахівця,  на заверша-
льному етапі
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

А
Акредитація - процедура надання вищому навчальному закла-

дові певного типу права провадити освітню діяльність, пов’язану
із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог ста-
ндартів вищої освіти,  а також до державних вимог щодо кадрово-
го, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі на-
вчальні заклади – встановлення відповідності рівня якості отрима-
ної ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закін-
ченню навчання за напрямом, спеціальністю.

В
Вид діяльності (людини) – характеристика діяльності залежно

від способів і форм її здійснення. Вид діяльності визначається ста-
ном взаємодії фахівця з узагальненим об'єктом діяльності протя-
гом усього циклу існування об’єкта.

Валідність – комплексна характеристика психо-діагностичної
методики (тесту), що включає відомості щодо сфери явищ, які до-
сліджуються, та репрезентативності діагностичної процедури сто-
совно до них.

Визнання залікових одиниць – визнання вищим навчальним
закладом залікових одиниць або кваліфікацій, отриманих студен-
том у іншому навчальному закладі.

Вимога – норма, правило.
Виробнича функція (трудова, службова) – сукупність

обов’язків, що виконує фахівець відповідно до займаної посади і
які визначаються посадовою інструкцією або кваліфікаційною ха-
рактеристикою.

Розрізняють такі виробничі функції:
·  дослідницька –  функція, спрямована на збір, обробку, ана-

ліз і систематизацію науково-технічної інформації з напрямку ро-
боти;

· контрольна – функція, спрямована на здійснення контролю
в межах професійної діяльності в обсязі посадових обов’язків;

· проектувальна (проектувально-конструкторська) – функція,
спрямована на здійснення цілеспрямованої послідовності дій щодо
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синтезу систем або окремих їх складових, розробка документації,
яка необхідна для втілення та використання об'єктів та процесів
(конструювання є окремим процесом проектування, який полягає
в обґрунтуванні рішень щодо принципу дії та конструкції об'єктів,
розробки документації на їх виготовлення);

· прогностична – функція,  яка дає змогу на основі аналізу
здійснювати прогнозування в професійній діяльності;

· організаційна – функція, спрямована на упорядкування
структури й взаємодії складових елементів системи з метою зни-
ження невизначеності, а також підвищення ефективності викорис-
тання ресурсів і часу (окремим процесом організації діяльності
можна вважати планування – часове впорядкування виконання ро-
біт, тобто обґрунтування їх, послідовності, тривалості та строків ви-
конання);

· технічна - функція спрямована на виконання технічних ро-
біт в професійній діяльності;

·  технологічна – функція, спрямована на втілення поставле-
ної мети за відомими алгоритмами, тобто фахівець виступає як
структурний елемент (ланка) певної технології;

· управлінська – функція, спрямована на досягнення постав-
леної мети, забезпечення сталого функціонування і розвитку сис-
тем завдяки інформаційному обмінові (до фахівця інформаційні
потоки надходять через зворотні зв'язки, до об'єкта управління – у
вигляді директивних рішень).

Вища освіта – рівень освіти,  який здобувається особою у ви-
щому навчальному закладі в результаті послідовного, системного
та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґру-
нтується на повній загальній середній освіті й завершується здо-
буттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації;

Вищий навчальний заклад – освітній, освітньо-науковий за-
клад,  який заснований і діє відповідно до законодавства про осві-
ту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні
програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-
кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та
професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів,
здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти,  а також
здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
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Г
Галузь* (в економіці) – сукупність усіх виробничих одиниць,

які беруть участь переважно в однакових або подібних видах ви-
робничої діяльності.

Галузь знань – група напрямів підготовки, споріднених за
ознакою спільності узагальнених структур діяльності.

Д
Дипломний проект – кваліфікаційна робота, що призначена

для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішу-
вати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в ОКХ до
проектувальної (проектно-конструкторської) та виконавської (тех-
нологічної, операторської) виробничих функцій.

Дипломна робота – кваліфікаційна робота, що призначена для
об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати
типові задачі діяльності,  які,  в основному,  віднесені в ОКХ до ор-
ганізаційної, управлінської та виконавської (технологічної, опера-
торської) виробничих функцій.

Дія – одиниця діяльності, що не розкладається на більш прості,
внаслідок якої досягається конкретна усвідомлена мета.

Діяльність (діяльність людини) – динамічна система взаємодій
людини із навколишнім світом, в яких вона досягає свідомо поста-
влених цілей, що з'являються внаслідок виникнення у неї певних по-
треб.

У процесі діяльності людина виступає як суб'єкт діяльності, а
її дії спрямовані на зміни об'єкту діяльності.

Діяльність інноваційна – див. Інноваційна діяльність.
Е

Економічна діяльність* – процес поєднання дій, які приво-
дять до отримання відповідного набору продукції чи послуг. Вид
діяльності (вид економічної діяльності) має місце тоді,  коли
об’єднуються ресурси (устаткування, робоча сила, технологічні
засоби, сировина та матеріали) для створення виробництва конкрет-
ної Таким чином, вид діяльності характеризується використанням ре-

* Термін, визначення якого наведено у Національному класифіка-
торі України «Класифікатор видів економічної діяльності» ДК 009: 2005.
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сурсів, виробничим процесом, випуском продукції та наданням
послуг.

З
Задача діяльності –  потреба,  що виникає в певних умовах і

може бути задоволена в результаті визначеної структури діяль-
ності, до якої належить:

· засіб діяльності (праці) – об’єкт, що опосередковує вплив
суб’єкта на предмет діяльності,  або те,  що,  звичайно,  називають
“знаряддям праці”, і стимули, що використовуються, наприклад, у
діяльності управління;

· предмет діяльності (праці) – елементи навколишнього се-
редовища,  що суб’єкт має до початку своєї діяльності і які підля-
гають трансформації у продукт;

· продукт діяльності (праці) – те,  що одержано в результаті
трансформації предмета в процесі діяльності;

· процедура діяльності (праці) – технологія (спосіб, метод)
одержання бажаного продукту. Інформація про спосіб діяльності
фіксується у вигляді програми або алгоритму на певних матеріа-
льних носіях;

· умови діяльності (праці) – характеристика оточення
суб’єкта в процесі діяльності (температура, склад повітря, рівень
акустичних шумів, пристосованість приміщення до праці, меблі, а
також соціальні умови, просторові та часові чинники).

Є три види задач діяльності:
· професійні задачі – задачі діяльності, що безпосередньо

спрямовані на виконання завдання (завдань), що поставлено(і) пе-
ред фахівцем як професіоналом;

· соціально-виробничі задачі –  задачі діяльності,  що
пов`язані з діяльністю фахівця у сфері виробничих відносин у тру-
довому колективі (наприклад, інтерактивне та комунікативне спіл-
кування тощо);

· соціально-побутові задачі – задачі діяльності, що виника-
ють у повсякденному житті і пов’язані з домашнім господарством,
відпочинком, родинним спілкуванням, фізичним і культурним
розвитком тощо і можуть впливати на якість виконання фахівцем
професійних та соціально-виробничих задач.

Заліковий курс – курс, після закінчення якого студент отримує
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академічні залікові одиниці з певної програми навчання.
Здатність – властивість індивіда здійснювати, виконувати,

робити що-небудь, поводити себе певним чином; в тому числі
психічний та фізичний стан індивіда, в якому він спроможний ви-
конувати певний вид продуктивної діяльності.

Здібність – природній нахил до чого-небудь, талант; в тому
числі особливості індивіда, що є суб’єктивними умовами успішно-
го здійснення певного виду продуктивної діяльності. Здібності
пов’язані із загальною орієнтованістю особи, з її нахилом до тієї
чи іншої діяльності.

Зміст освіти – соціально адаптована система знань, умінь та
навичок, зумовлена цілями і потребами особи, суспільства, держа-
ви.

Зміст вищої освіти – обумовлена цілями та потребами суспі-
льства система знань, умінь і навичок, у вигляді компетенції, що
має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспек-
тив розвитку суспільства, науки, техніки, технології, культури та
мистецтва.

Зміст навчання – структура, зміст і обсяг навчальної інфор-
мації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої
освіти і певної кваліфікації. Зміст навчання поділяється на:

· нормативну частину змісту навчання – обов’язковий для
засвоєння зміст навчання, сформований відповідно до вимог осві-
тньо-кваліфікаційної характеристики як змістові модулі із зазна-
ченням їх обсягу й рівня засвоєння, а також форм державної атес-
тації;

· вибіркову частину змісту навчання - рекомендований для
засвоєння зміст навчання, сформований як змістові модулі із за-
значенням їх обсягу та форм атестації, призначений для задово-
лення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у
фахівцях певної спеціалізації спеціальності, з урахуванням досяг-
нень наукових шкіл і вищих навчальних закладів.

Змістовий модуль – система навчальних елементів, що поєд-
нані за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.

Знання – результат процесу діяльності пізнання, перевірене
суспільною практикою і логічно упорядковане відображення її у
свідомості людини.  Знання –  категорія,  яка віддзеркалює зв’язок
між пізнавальною й практичною діяльністю людини. Знання вияв-
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ляються в системі понять,  суджень,  уявлень та образів,  орієнтов-
них основ дій тощо, яка має певний обсяг і якість. Знання можливо
ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у вигляді вмінь ви-
конувати відповідні розумові або фізичні дії.

Знання фундаментальні – знання щодо соціальних і профе-
сійних норм діяльності особи, основа її освіти та професійної під-
готовки. Фундаментальні знання формують здатність особи опано-
вувати нові знання, орієнтуватися у проблемах, що виникають, ви-
конувати задачі діяльності, що прогнозуються. Фундаментальні
знання є інваріантні у відношеннях:

· напрями підготовки до певної галузі освіти;
· спеціальності до напряму підготовки;
· спеціалізації спеціальності до спеціальності.

І
Індивідуалізація навчання – організація процесу навчання, яка

передбачає його модифікацію відповідно до потреб того, хто на-
вчається.

Індивідуальний навчальний план студента – формується на
основі переліку змістових модулів (блоків змістових модулів на-
вчальних дисциплін), що сформовані на основі освітньо-
професійної програми підготовки і структурно-логічної схеми під-
готовки фахівців. Реалізація індивідуального навчального плану
студента здійснюється протягом часу, який не перевищує гранич-
ного терміну навчання. Індивідуальний навчальний план студента
включає нормативні та вибіркові змістові модулі, що можуть по-
єднуватися у певні навчальні дисципліни.

Інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені
конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також орга-
нізаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, коме-
рційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру
та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на вико-
ристання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних
товарів і послуг.

Інформаційний пакет – документ, який містить загальну ін-
формацію про університет, назву напрямів, спеціальностей, спеці-
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алізацій спеціальностей, анотації (змістові модулі) із зазначенням
обов’язкових та вибіркових курсів, методики і технології викла-
дання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних
заходів, опис системи оцінювання якості освіти тощо.

К
Кваліфікація** – здатність виконувати завдання та обов’язки

відповідної роботи.  Кваліфікація визначається рівнем освіти та
спеціалізацією, яка надає право доступу до подальшої освіти та
професійної діяльності. Необхідний рівень освіти досягається за-
вдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-
наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та
складності професійних завдань та обов'язків.

У документах про освіту, чи інших документах про професійну
підготовку, кваліфікація визначається через професійну назву ро-
боти за класифікацією професії.

Клас задачі діяльності – ознака рівня складності задач діяль-
ності, що вирішуються фахівцем. Усі задачі діяльності розподіля-
ються на три класи:

· діагностичні задачі діяльності – передбачають діяльність
відповідно до заданого алгоритму, що містить процедуру частко-
вого конструювання рішення із застосування раніше відібраних
складних операцій і потребує використання значних масивів опе-
ративної та раніше засвоєної інформації;

· евристичні задачі діяльності – передбачають діяльність
за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання
раніше не відомих рішень і потребує використання великих маси-
вів оперативної та раніше засвоєної інформації;

·  стереотипні задачі діяльності – передбачають діяльність
відповідно до заданого алгоритму, що характеризується однознач-
ним набором добре відомих, раніше відібраних складних операцій
і потребує використання значних масивів оперативної та раніше
засвоєної інформації.

** Терміни, визначення яких викладені з врахуванням положень,
що подані у Міжнародній стандартній класифікації занять, ДК 003: 2005
та Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик про-
фесій працівників, відповідно до цілей цього стандарту.
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Компетентність – інтегрована характеристика якостей осо-
бистості, результат підготовки випускника вузу для виконання ді-
яльності в певних професійних та соціально-особистістних пред-
метних областях (компетенціях), який визначається необхідним
обсягом і рівнем знань та досвіду у певному виді діяльності.

Компетенція – включає знання й розуміння (теоретичне знан-
ня академічної області, здатність знати й розуміти), знання як дія-
ти (практичне й оперативне застосування знань до конкретних си-
туацій), знання як бути (цінності як невід'ємна частина способу
сприйняття й життя з іншими в соціальному контексті). Предметна
область у якій індивід добре обізнаний і в якій він проявляє готов-
ність до виконання діяльності.

Контроль якості вищої освіти – система заходів, які здійс-
нює третя сторона з метою перевірки характеристик якостей осо-
бистості випускника вищого навчального закладу, та їх порівняння
з установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим
цілям вищої освіти.

Кредит (національний кредит в системі вищої освіти Укра-
їни) –  обсяг навчального матеріалу,  який з урахуванням терміну
засвоєння студентами окремих навчальних елементів (відповідно
до психофізіологічних норм засвоєння при використанні оптима-
льних форм,  методів і засобів навчання та контролю)  може бути
засвоєний за 54 години навчального часу (сума годин аудиторної й
самостійної роботи студента за тиждень). Згідно додатка 1 Конве-
нції Ради Європи і ЮНЕСКО про визнання кваліфікації з вищою
освітою, кредит – точно документована мінімальна умовна одини-
ця вимірювання «вартості» будь-якої складової навчальної про-
грами, яку виконав студент під час навчання.

Кредит ЕCTS (заліковий кредит) – одиниця Європейської
кредитно-трансферної та акумулюючої системи (36 академічних
годин), яка визначає навчальне навантаження необхідне для засво-
єння змістових модулів

Кредитно-модульна система організації навчального проце-
су – модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на
поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх
одиниць (залікових кредитів).

Л
Ліцензування – процедура визнання спроможності вищого на-
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вчального закладу певного типу розпочати освітню діяльність,
пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до
вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо
кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забез-
печення.

М
Модуль – задокументована завершена частина освітньо-

професійної програми (навчальної дисципліни, практики, держав-
ної атестації), що реалізується відповідними формами навчального
процесу.

Н
Навичка – уміння, що внаслідок численних повторень стають

автоматичними і виконуються без свідомого контролю.
Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) – педа-

гогічно адаптована система понять про явища, закономірності, за-
кони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукуп-
ності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня
сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і на-
вичок, передбачених для засвоєння студентом..

Навчальний елемент (дидактична одиниця) – автономний на-
вчальний матеріал, призначений для засвоєння елементарної оди-
ниці знання або уміння, який використовується для самонавчання
або навчання під керівництвом викладача. Навчальний елемент –
мінімальний обсяг навчальної інформації, що зберігає властивості
навчального об’єкта.

Навчальний об’єкт – навчальна інформація певного обсягу,
що має самостійну логічну структуру та зміст, і дає змогу оперува-
ти цією інформацією у процесі розумової діяльності.

Навчальний план – складова стандартів вищої освіти вищих
навчальних закладів, яка розробляється на основі освітньо-
професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і
визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та
час вивчення навчальних дисциплін (практик), види навчальних
занять та терміни їх проведення, а також форми проведення підсу-
мкового контролю.

Надійність –  характеристика методики (тесту),  яка віддзерка-
лює точність психо-діагностичних вимірів, а також стійкість ре-
зультатів тесту до впливу сторонніх випадкових чинників.
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Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій
освіті – група спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти
та професійної підготовки.

Науково-методичне забезпечення вищої освіти – забезпе-
чення навчальною і науковою літературою, методологічними, ди-
дактичними і методичними розробками відповідно до стандартів
вищої освіти, яке здійснюється педагогічними колективами і/або
органами виконавчої влади у галузі освіти.

Норма – сукупність формальних і неформальних вимог, що ре-
гулюють певні дії та поведінку суб’єктів системи вищої освіти та
учасників освітянського процесу.

Норматив – розрахункова величина витрат освітянських ре-
сурсів, що характеризує оптимальний стан освітянського процесу.

Нормативний термін навчання – термін навчання за денною
(очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної
та вибіркової частин змісту навчання і встановлений стандартом
вищої освіти.

О
Об’єкт діяльності – процеси, або (та) явища, або (та) матеріа-

льні об’єкти, на які спрямована діяльність суб’єкта діяльності (на-
приклад, двигун внутрішнього згоряння, організаційно-економічна
система, технологія галузі тощо).

Узагальнений об’єкт діяльності фахівця з вищою освітою –
загальна назва природних чи штучних систем, на зміну властивос-
тей яких спрямована діяльність суб’єкта. Певні етапи циклу існу-
вання систем (об’єктів діяльності) визначають типи діяльності фа-
хівців.

Орієнтовна основа дії –  система уявлень людини про мету,
план та засоби виконання дії.

Освітній рівень вищої освіти – характеристика вищої освіти
за ознаками ступеня сформованості інтелектуальних якостей осо-
би, достатніх для здобуття кваліфікації, яка відповідає певному
освітньо-кваліфікаційному рівню;

Освітні рівні:
· неповна вища освіта – освітній рівень вищої освіти особи,

який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що
визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здо-
буття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем моло-
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дшого спеціаліста;
· базова вища освіта – освітній рівень вищої освіти особи,

який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що
визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здо-
буття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бака-
лавра;

· повна вища освіта – освітній рівень вищої освіти особи,
який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що
визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здо-
буття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеці-
аліста або магістра.

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти – освітньо-
кваліфікаційний рівень вищої освіти – характеристика вищої осві-
ти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок
особи,  що забезпечують її здатність виконувати завдання та обо-
в'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності

Освітньо-кваліфікаційні рівні:
· молодший спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень

вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти
здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достат-
ні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної
діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді
економічної діяльності. Особам, які завершили навчання в акреди-
тованому вищому професійному училищі, центрі професійно-
технічної освіти, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста за відповідним напрямом (спеціаль-
ністю), з якого також здійснюється підготовка робітників високого
рівня кваліфікації. Особи, які мають базову загальну середню осві-
ту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програ-
мою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну
середню освіту;

· бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти
особи, яка на основі повної загальної середньої освіти, або непов-
ної вищої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і
спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (ді-
яльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) пе-
вного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних
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посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
Особи, які в період навчання за освітньо-професійною програмою
підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах другого-
четвертого рівнів акредитації припинили подальше навчання, ма-
ють право за індивідуальною програмою здобути освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за однією із спеціа-
льностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому са-
мому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі;

· спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти
особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні
для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня профе-
сійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному
виді економічної діяльності;

· магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти осо-
би, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобу-
ла повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для
виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного
характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені
для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Під-
готовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр може
здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалі-
ста. Особи, які в період навчання за освітньо-професійною про-
грамою підготовки магістра припинили подальше навчання, мають
право за індивідуальною програмою здобути освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста за такою ж або спорідненою
спеціальністю у тому самому або іншому акредитованому вищому
навчальному закладі.

Освітня діяльність – діяльність, пов’язана з наданням послуг
для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа.

Освітянська технологія – див. Технологія освіти.
П

Первинна посада – посада, що не потребує від випускників на-
вчального закладу попереднього досвіду професійної практичної
діяльності.
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Проблема –  ситуація під час діяльності,  яка містить супереч-
ності наукового, організаційного або іншого характеру і являє со-
бою перешкоди, що виникають при досягненні суб’єктом цілесп-
рямованого результату своєї діяльності.

Показник якості вищої освіти – кількісна характеристика
якості особистості випускника вищого навчального закладу, що
розглядається стосовно до певних умов його навчання та сфери
майбутньої соціальної діяльності.

Програма навчання – перелік курсів (навчальних дисциплін),
необхідних для надання студенту кваліфікації вищої освіти. «Про-
грама» також визначає напрями навчання і необхідні для отриман-
ня кваліфікації вимоги.

Програма навчальної дисципліни – програма, що визначає ме-
ту, зміст, об'єм, порядок вивчення дисципліни, рівень сформовано-
сті умінь і знань, навчально-методичне забезпечення.

Професія – набір робіт, які характеризуються заданим рівнем
збігу основних завдань та обов’язків,  що виконуються чи мають
бути виконані працівником. Професія вимагає від працівника ви-
значеного кола знань та умінь.

Професійна підготовка – здобуття кваліфікації за відповідним
напрямом підготовки або спеціальністю.

Р
Рівень професійної діяльності – характеристика професійної

діяльності за ознаками певної сукупності професійних завдань та
обов’язків (робіт), що виконує працівник.

У сфері праці розрізняють такі рівні професійної діяльності:
· дослідницький рівень – уміння проводити дослідження си-

стем із метою перевірки їх відповідності заданим властивостям,
уміння вибирати з множини систему, що дозволяє найбільш ефек-
тивно вирішувати задачі діяльності, знання методики дослідження
систем та методів оцінки ефективності їх застосування під час ви-
рішення конкретних задач діяльності;

· експлуатаційний рівень – уміння під час виконання конк-
ретних задач діяльності тестувати та аналізувати роботу системи з
метою виявлення та усунення пошкоджень і знання методів аналі-
зу функціонування системи та методів аналізу, пошуку та усунен-
ня пошкоджень;
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· операторський рівень – уміння готувати (налагоджувати)
систему і керувати нею під час виконання конкретних задач діяль-
ності та знання принципу (основних особливостей) побудови й
принципу дії системи на структурно-функціональному рівні;

· стереотипний рівень (рівень використання) – уміння ви-
користовувати налагоджену систему (об'єкт діяльності) під час ви-
конання конкретних задач діяльності, та знання призначення об'-
єкта і його основних (характерних) властивостей;

· технологічний рівень – уміння під час виконання конкрет-
них задач діяльності здійснювати розробку систем, що відповіда-
ють заданим характеристикам (властивостям), і знання методів си-
нтезу та технологій розробки систем та способів їх моделювання.

Рівень якості вищої освіти – відносна характеристика якості
вищої освіти, що ґрунтується на порівнянні значень показників
якості, отриманих на підставі діагностичних іспитів випускників
вищого навчального закладу, із критеріально-орієнтованим етало-
ном, що репрезентується стандартом вищої освіти.

Результати навчання – специфічні інтелектуальні і практичні
навички (компетенції), отримані в результаті засвоєння змісту
освітньої програми навчання.

Робота – певні завдання та обов’язки, які виконуються чи ма-
ють бути виконані однією особою (працівником). Робота є статис-
тичною одиницею, що класифікується відповідно до кваліфікації,
необхідної для її виконання.

С
Сертифікація фахівця – процедура визначення відповідності

професійно важливих властивостей фахівця, його компетенції то-
що вимогам,  що надані у нормативних документах,  в яких відо-
бражені вимоги до його кваліфікації.

Система освіти – сукупність взаємодіючих освітніх програм і
державних освітніх стандартів різного рівня і спрямованості; ме-
режа освітніх установ, що реалізують їх незалежно від організа-
ційно-правових форм, типів і видів; система органів управління
освітою і підвідомчих їм установ і організацій.

Система вищої освіти – це сукупність взаємодіючих  послі-
довних стандартів вищої освіти; вищих навчальних закладів усіх
форм власності; інших юридичних осіб, що надають освітні послу-
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ги у галузі вищої освіти; органів,  які здійснюють управління у га-
лузі вищої освіти.

Спеціальність – сукупність знань, умінь, навичок із певної га-
лузі знань та практичної діяльності, надбаних у процесі цілеспря-
мованої підготовки і досвіду практичної роботи і підтверджених
відповідним документом про освіту.

Спеціальність – категорія, що характеризує:
· у сфері праці – особливості спрямованості й специфіку робо-

ти в межах професії (зміст задач професійної діяльності, що відпо-
відають кваліфікації);

· у сфері освіти – спрямованість і зміст навчання при підгото-
вці фахівця (визначається через узагальнений об’єкт діяльності або
виробничу функцію та предмет діяльності фахівця і відображає,
насамперед, вид його діяльності й сферу застосування його праці).

Спеціальність у сфері освіти є адекватним відображенням на-
явної у сфері праці спеціальності (кваліфікації).

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня ба-
калавра, або спеціаліста, або магістра передбачає вивчення уза-
гальненого об’єкта діяльності фахівця, виробничих функцій та ти-
пових складових структури професійної діяльності таких, що задо-
вольняють вимоги сфери праці до спеціальності.

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста передбачає вивчення виробничих функцій
та типових складових структури професійної діяльності.

Спеціалізація за спеціальністю – категорія, що характеризує
відмінності окремих задач діяльності фахівця за ознаками різниці
засобів, або(та) продуктів, або(та) умов діяльності в межах спеціа-
льності. Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань,
використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з про-
дукцією, яка виробляється, або надаваними послугами і відповідає
певною мірою деталізованому колу професійних завдань та обов'я-
зків.

Стандарти вищої освіти (система стандартів вищої освіти)
– сукупність норм, що визначають зміст вищої освіти, зміст на-
вчання, засоби діагностики якості вищої освіти та нормативний
термін навчання.

Стандарти вищої освіти є основою оцінки освітнього та освіт-
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ньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм здобуття
вищої освіти. Відповідність освітніх послуг стандартам вищої
освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності вищих на-
вчальних закладів.

Систему стандартів вищої освіти складають державний стан-
дарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти
вищої освіти вищих навчальних закладів.

Структурно-логічна схема підготовки – наукове й методичне
обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми
підготовки.

Структурно-логічна схема підготовки надається у вигляді ме-
режі міждисциплінарних зв’язків за напрямом підготовки або спе-
ціальністю і діє протягом усього терміну реалізації відповідної
освітньо-професійної програми підготовки.

Т
Тест – стандартизована психо-діагностична методика, яка

призначена для встановлення кількісних і якісних індивідуально-
психологічних відмінностей. У психологічній діагностиці – стан-
дартизований, часто обмежений у часі іспит.

Тест досягнень – тип психо-діагностичних методик, що спря-
мовані на оцінювання досягнення рівня сформованості певної
компетенції.

Тести критеріально-орієнтовані – типи тестів, що призначе-
ні для визначення рівня індивідуальних досягнень щодо певного
критерію на основі логіко-функціонального аналізу змісту завдань.
Як критерій (або об'єктивний еталон)., звичайно, розглядаються
конкретні знання, уміння, навички, що необхідні для успішного
виконання тієї чи іншої задачі діяльності.

Тест ситуаційний – критеріально-орієнтований тест досяг-
нень, який складається з цілеспрямованого набору тестових за-
вдань, призначених для оцінювання рівня сформованості знань
щодо орієнтовних основ дій, які є адекватними діяльності вирі-
шення проблемних ситуацій, що властиві майбутній діяльності
(соціальній, виробничій) випускників вищих навчальних закладів.

Технологія навчання – сукупність форм,  методів,  прийомів та
засобів передавання соціального та(або) професійного досвіду у
процесі навчання.

Технологія освіти – процес та результат створення (проекту-
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вання) адекватної потребам і можливостям особи та суспільства
системи соціалізації, особистісного та професійного розвитку лю-
дини в закладі освіти, що складається з спеціальним чином сконс-
труйованих відповідно до заданої мети методологічних, дидактич-
них, психологічних, інтелектуальних, інформаційних та практич-
них дій, операцій, прийомів, кроків, які гарантують досягнення
цілей, що визначені учасниками освітянського процесу, та свободу
їх усвідомленого вибору.

Тип діяльності – характеристика професійної діяльності зале-
жно від способів і форм її здійснення. Визначається станом взає-
модії фахівця з об’єктом діяльності - системою, що характеризу-
ється однаковою узагальненою метою (продуктом) діяльності.

Типова задача діяльності – узагальнена задача діяльності, що
є характерною для більшості виробничих або соціальних ситуацій
і не містить конкретних даних,  а отже,  не має конкретного вирі-
шення (можуть бути визначені тільки шляхи вирішення).

Трансфер кредитів – «перенесення кредитів» у розумінні ви-
знання в закладах країни А,  чи в закладах іншої країни Б,  де були
задокументовані ці кредити.

У
Уміння – здатність людини виконувати певні дії на основі від-

повідних знань та навичок Системи умінь різних видів формують
відповідні компетенції. У

Уміння поділяються за видами:.
· знаково-практичні – уміння щодо виконання операцій зі

знаками та знаковими системами. Прикладами цих дій є письмо,
прокладання курсу по карті, одержання інформації від пристроїв
тощо;

· знаково-розумові – уміння щодо розумового виконання
операцій зі знаками та знаковими системами. Наприклад, дії, що є
необхідні для виконання логічних та розрахункових операцій. Ці
дії дозволяють вирішувати широке коло задач в узагальненому ви-
гляді;

· предметно-практичні –  уміння виконувати дії щодо пе-
реміщення об'єктів у просторі, зміни їх форми тощо. Головну роль
у регулюванні предметно-практичних дій виконують перцептивні
образи, що відображають просторові, фізичні та інші властивості
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предметів і забезпечують керування робочими рухами відповідно
до властивостей об'єкта та завдань діяльності;

· Предметно-розумові – уміння щодо виконання операцій з
розумовими образами предметів. Ці дії вимагають наявності роз-
виненої системи уявлень і здатність до розумових дій (наприклад,
аналіз, класифікація, узагальнення, порівняння тощо).

Ц
Цикл існування об’єкта діяльності –  період,  протягом якого

існує об’єкт діяльності фахівця від “зародження” (проектування)
до його ліквідації. Період існування об’єкта діяльності ділиться на
окремі етапи:

· проектування, протягом якого вирішуються питання щодо
конструкції або змісту;

· створення;
· експлуатація, протягом якої об’єкт використовується за

призначенням;
· відновлення (ремонт, удосконалення тощо), яке пов’язане з

відновленням властивостей, якостей, підвищенням продуктивнос-
ті, інших ознак;

· утилізація та ліквідація.
Кожний етап існування об’єкта діяльності фахівця має свої

ознаки, що визначаються спільністю (за продуктом) типових задач
діяльності, пов’язаних безпосередньо з об’єктом, та відмінністю
типових задач від задач іншого етапу.

Цикл підготовки – сукупність складових змісту освітньої або
професійної підготовки (змістових модулів, блоків змістових мо-
дулів), що поєднані за ознаками приналежності їх змісту до спіль-
ного освітнього або професійного напряму.

Я
Якість вищої освіти – сукупність якостей особи з вищою

освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну
орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність задо-
вольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби
суспільства.

Якість вищої освіти випускників вищого навчального закладу
також відображає здатність:

· задовольняти відповідно до соціальних норм суспільні вимо-
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ги до виконання майбутніх соціально-професійних ролей;
· відповідати за свої соціально важливі рішення;
· задовольняти прагнення соціального статусу та престижу.
Якість освітньої діяльності – сукупність характеристик сис-

теми вищої освіти та її складових, яка визначає її здатність задово-
льняти встановлені і передбачені потреби окремої особи або(та)
суспільства.

Якість особистості випускника вищого навчального закладу
– цілісна сукупність характеристик особистості, що визначає зміст
соціально значущих і професійно важливих властивостей особи,
яка закінчує вищий навчальний заклад і проявляється у вигляді
рівня сформованості системи компетенцій.



339

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія.
Теорія:  Підруч.  для студентів,  аспірантів та молодих викладачів
вузів. – К.: Либідь, 1998. – 558 с.

2. Андрейцев В.І. та ін. Екологічне право. – К.: Істина, 2001. –
544 с.

3. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія і
практикум. Навч. посіб. – К.: Лібра, 2006. – 368 с.

4. Болонський процес у фактах і документах / Упорядники
Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В.,  Ба-
бин І.І. – Київ-Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2003. – 52
с.

5. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих
закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення
кваліфікації системи вищої освіти. – К.: ВВП ”КОМПАС“, 1997. –
64 с.

6. Білявський Г.О., Падун М. Проблеми і завдання сучасної
екології // Вісник НАН України. –  1993. – № 3. – С. 26-32.

7. Білявський Г.О., Боголюбов В.М. Нові концептуальні під-
ходи до розвитку екологічної освіти в Україні на початку ХХІ сто-
ліття /  Наукові записки НаУКМА:  Спец.  випуск.  –  К.,  2000,  т.18,
частина 2. – С. 300-305.

8. Боголюбов В.М., Замостян В.П., Білявський Г.О. ГІС-
освіта в екології: проблеми і перспективи розвитку / Наукові запи-
ски НаУКМА:  Спец.  випуск.  –  К.,  2001,  т.18,  частина 2.  –  С.418 -
419.

9. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.– М.1989. – 261 с.
10. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний по-

сібник /  за редакцією В.Г.  Кременя.  Авторський колектив:  М.Ф.
Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. –
Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2004. – 384 с.

11. Гербільський Л.В., Ємельянов І.Г. Концепція національної
програми інтегрованої екологічної освіти // Вісник НАН України.
– Київ, 1999. – № 11. – С. 40-49.

12. Грабовська І. Особистісні виміри екології. – К.: Генеза,
1995. – 56 с.

13. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов



340

и устойчивое развитие. Учебное пособие. – М.: Прогресс-
Традиция, 2000. – 418 с.

14. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и пси-
хология. – Ростов-на-Дону, "Феникс", 1996. – 478 с.

15. Державна національна програма ”Освіта”. Україна ХХІ
століття / Інститут системних досліджень. – Київ: Райдуга, 1996. –
61 с.

16. Довгань И.В., Сафранов Т.А., Цыкало А.Л. Проблема эко-
логизации образования в технических ВУЗ Украины. – Людина і
довкілля. Проблеми неоекології. – Харків, 2001. – Вип.2.

17. Дробноход М.І. та інші. Концептуальні основи формування
екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні
відносини з природою: (Кол. моногр.) / Дробноход М.І., Вольвач
Ф.В., Іваненко С.Г. – К.: МАУП, 2000. – 76 с. – Бібліогр.: с. 70-74.

18. Дробноход М.І.,  Вольвач Ф.Ф.  Екологія як навчальна дис-
ципліна: проблеми методології та змісту (науково-освітня концеп-
ція) / Освіта і управління, т.1, № 1. –  1997. – С. 13-38.

19. Дьомкін В. Вступ до екологічної політики. – К.: Тандем,
2000. – 194 с.

20. Екологічне управління: Підручник / Шевчук В.Я., Саталкін
Ю.М., Білявський Г.О. та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

21. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес:
головні принципи входження в Європейський простір вищої осві-
ти. – К.: ІВЦ ”Видавництво ”Політехніка“, 2003. – 200 с.

22. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний
посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД "Університетська книга",
2005. – 416 с.

23. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визначення
закордонних кваліфікацій і дипломів. – МАУП. – К., 1997.

24. Крисаченко В.С. Екологічна культура. – К.: "Заповіт",
1996. – 350 с.

25. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових
досліджень. – К.: Кондор, 2003. – 190 с.

26. Матеріали семінарів ЮНЕСКО з екологічної освіти (ХII  –
1992 р., V – 1993 р.), Київ.

27. Международная стратегия действий в области образования
и подготовки кадров по вопросам окружающей среды на 1990-е
годы (ЮНЕСКО-ЮНЕП).



341

28. Методы и средства активизации экологического образова-
ния и воспитания в технических вузах Украины. Материалы Респу-
бликанской научно-методической конференции, Запорожье, 1992.

29. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI сто-
літті. Проект. – К., Шкільний світ, 2001. –  24 с.

30. Основні напрямки державної політики в галузі охорони на-
вколишнього природного середовища, використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верхов-
ної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №
38-39. – С. 248-298.

31. Основи екології. Екологічна економіка та управління при-
родокористуванням: Підручник / За заг. ред.. д.е.н., проф. Мельни-
ка Л.Г.  та к.е.н.,  проф.  Шапочки М.К.  – Суми: ВТД “Університет-
ська книга”, 2005. – 759 с.

32. Основи екології та екологічного права: Навчальний посіб-
ник /  Бойчук Ю.Д.,  Шульга М.В.,  Цалін Д.С.,  Дем’яненко В.І.;  За
заг.  ред.  Ю.Д.  Бойчука і М.В.  Шульги.  –  2-ге вид.,  випр.  і доп.  –
Суми: ВТД “Університетська книга”; К.: Видавничий дім “Княги-
ня Ольга”, 2005. – 368 с.

33. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті
Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / За
ред. В.Г. Кременя. Авт. кол. М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш , В.Д. Ши-
нкарук , В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Київ-Тернопіль: Вид-во ТДПУ,
2004. – 147 с.

34. Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого
чинника суспільного розвитку та інтеграції в європейське співто-
вариство / Доповідь міністра В.Г.Кременя на підсумковій колегії
Міністерства освіти і науки України (27 лютого 2004 року, м. Оде-
са) // Освіта. – 2004.

35. Программа действий,  повестка дня на 21  век,  Раздел IV,
Публ. Центра "За наше общее будущее". –  Женева, 1994.

36. Реймерс М.Ф. Экология (теории, законы, правила, принци-
пы и гипотезы). – М.: Россия молодая, 1994. –366 с.

37. Сахаєв В.Г., Шевчук В Я. Економіка і організація охорони
навколишнього середовища: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. –
272 с.

38. Синельщиков Р.Г. Интеграция естественного, гуманитарно-
го и технологического компонентов в курсе "Социальная экология" /



342

Гуманизация образования в техническом университете / Материалы
научно-методической конференции. – Донецк. – 1994.  – С. 340-342.

39. Сталий розвиток суспільства: 25 запитань та відповідей. –
Тлумачний посібник. – К., Поліграф-експрес, 2001. – 28 с.

40. Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко
В.В., Бабин І.І.. Вища освіта України і Болонський процес. Навча-
льна програма. – Київ-Тернопіль: Вид. ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004.
– 18 с.

41. Тангян С.А., Переведенцев В.И. О педагогических и науч-
ных критериях определения экологического содержания общего
высшего образования. Международная программа ЮНЕСКО-
ЮНЕП по образованию в области окружающей среды.  ЮНЕСКО,
1993.

42. Товажнянський Л.Л., Масікевич Ю.Г., Солодкий В.Д. та ін.
Організація управління в екологічній діяльності: Навч. посібник. –
Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – 304 с.

43. Товажнянський Л.Л., Сокол Є.І., Клименко Б.В. Болонсь-
кий процес: цикли, ступені, кредити. – Харків: НТУ «ХПІ», 2004.–
144 с.

44. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. Екологіч-
ний аудит: Підручник. – К.: Вища школа, 2000. – 344 с.

45. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика
науково-дослідної діяльності:  Підручник.  –  3-тє вид.,  стер.  –  К.:
Знання-Прес, 2003. – 295 с.



343

Для заміток



Екологія. Вступ до фаху

Навчальний посібник

Технічний редактор: Климчик О. М.
Набір: Климчик О. М.

Художнє оформлення: Бондар Л. М.
Верста: Бондар Л. М.

Формат 70х100/16. Ум. др. арк. 21,5
Папір офсетний. Друк офсетний

Гарнітура Times New Roman
Тираж 400 прим.

Замовлення № 1881

Віддруковано в ПП «Рута».
10014 м. Житомир вул. М. Бердичівська, 17-а 

Реєстраційне свідоцтво серія ЖТ №2 від 24.12.2001 р.


	01 ВДФ титул
	Екологія. Вступ до фаху
	Екологія. Вступ до фаху
	ББК 28.081



	02 ВДФ Зміст_передмова
	ЗМІСТ

	03_4 ВДФ Розділ1_7_тест_література
	Розділ 1
	СУЧАСНА СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ.
	ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЙОГО СКЛАДОВІ
	1.1. Поняття про освіту. Загальні проблеми сучасної
	системи освіти
	1.3.1. Основні напрямки реформування вищої освіти
	в Україні
	Розділ 2
	2.1.Сучасний європейський освітній простір
	Розділ 6
	ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ
	Для заміток





