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Система екологічної освіти в Україні 

Серед узагальнювальних розділів сучасної екологи (біоекологія, геоекологія, техноекологія) нині 

головна роль належить соціоекології. Саме в цьому блоці екологічних наук зосереджені такі 

найважливіші напрями, як екологічна освіта, екологічна культура, екологічне право, урбоекологія, 

екологічний менеджмент, економіка природокористування й, насамкінець, локальна, регіональна та 

глобальна екополітика. 

Сьогодні проблемі екологічної освіти в усьому світі приділяється велика увага. Можна сказати, що 

наш час — це період тотального екологічного всеобучу, коли основи екологічних знань викладають 

усім, починаючи з дитячого віку — в школах та інститутах, на різних семінарах і курсах, по радіо й 

телебаченню — та закінчуючи підвищенням рівня екологічної освіти керівників усіх рангів у всіх 

країнах, на всіх континентах. 

У розвинених державах розроблені та вдосконалюються різні програми й концепції розвитку 

екологічної освіти, програми й плани підготовки спеціалістів-екологів сучасного рівня. Буквально за 

кілька останніх років видано багато посібників і підручників, науково-популярної й публіцистичної 

літератури, знято фільми й розроблено рекомендації еколого-освітнього змісту. В більшості країн 

світу екологія стала обов'язковою дисципліною в усіх школах і вищих закладах освіти, в багатьох 

вищих навчальних закладах створено кафедри або факультети екологічного профілю, проведено сотні 

екологічних національних і міжнародних семінарів, конференцій, з'їздів. 

Велику еколого-просвітницьку роботу провадять у всьому світі організації «зелених», товариства з 

охорони природи, серед них такі відомі, як «Грінпіс», «Легамбіенте» та ін. 

Ці важливі для цивілізації процеси екологізації свідомості населення, формування нового — 

екологічного світогляду, нової — екологічної культури цілком характерні й для України. 

За останні п'ять років у нашій державі також розроблено програми й концепції розвитку екологічної 

освіти й виховання, видано посібники й підручники з екології, створено десятки кафедр і факультетів 

екологічного профілю в інститутах та університетах, започаткувалося багато журналів 

загальноекологічного, еколого-економічного, еколого-географічного змісту («Ойкумена», «Світ у 

долонях», «Пролісок», «Паросток», «Рідна природа» та ін.). 

Ще в 1975 р. учасники Міжнародного семінару з екологічної освіти (Белград, Югославія) 

запропонували глобальну схему екологічної освіти. Відповідно до цієї схеми головною метою 

екологічної освіти має бути формування в населення планети усвідомлення того, що виникла життєво 

важлива глобальна проблема довкілля й усього, що з ним пов'язане, усвідомлення того, що довкіллям 

необхідно опікуватися й що для цього треба мати відповідні знання, досвід, уміння, мотивації та 

зобов'язання як для індивідуальної, так і для колективної роботи задля порятунку біосфери та 

запобігання майбутнім екологічним катастрофам. 

 Хто обчислить ту велику шкоду й той жахливий спадок, який ми залишаємо майбутньому через 

затримку та слабке поширення освіти, через неправильне витрачання коштів, через обмеження 

вільної, благородної людської особистості? (В. І. Вернадський). 

У 1977 р. на Міжнародній конференції (Тбілісі) завдання й мету екологічної освіти було 

конкретизовано: 

 сприяти чіткому усвідомленню того, що суспільство розвивається за тісних взаємозв'язків 

усіх природних і соціальних процесів; 

 забезпечити кожній людині можливість здобути знання, право, досвід і умови їх реалізації, 

необхідні для захисту довкілля та його поліпшення; 

 розробити нові алгоритми поведінки окремої людини, груп людей і суспільства як єдиного 

цілого стосовно довкілля. 

Сьогодні активно розвиваються як формальна екологічна освіта (в школах, вищих навчальних 

закладах, інститутах підвищення кваліфікації), так і неформальна (за допомогою засобів масової 

інформації, кіно, музеїв, виставок, заходів природоохоронних товариств тощо). 

Особливе значення розвиткові екологічної освіти й культури надається в усьому світі останніми 

роками, коли стало очевидно, що одними з головних причин невиконання ухвал міжнародних 

екологічних форумів, угод і конвенцій з охорони природи є саме низька екологічна культура більшості 

населення планети, низький рівень екологічної освіти й свідомості, зокрема осіб, які приймають 

важливі рішення. Тому в період з 1997 по 2003 р. на багатьох міжнародних зібраннях активно 

обговорювалися проблеми екологічної освіти й виховання та їхня роль в еколого-збалансованому 

розвиткові людства (Нью-Делі, 1997; Париж, 1998; Цюріх, 1999; Брюссель, 1999; Дакар, 2000; 

Йоганнесбург, 2002 та ін.). 



2 

 

В усьому світі поширюються такі поняття, як «екологічна філософія життя», «екологічні 

пріоритети», «екологічний імператив», «екологічна парадигма» (система цінностей, підходів, 

принципів). Ці поняття обґрунтовуються й використовуються в системі екологічної освіти. 

Сьогодні в світі екологічна освіта визнається одним із основних факторів екологізації всіх видів 

людської діяльності. Вона розглядається як самостійна й нагальна проблема, як важливий інструмент 

управління, головний важіль для вдосконалення моделі виробництва і споживання з урахуванням 

можливостей біосфери. 

Період з 2005 по 2015 р. на Всесвітньому Самміті в Йоганнесбурзі рекомендовано об'явити 

десятиліттям освіти задля еколого-збалансованого розвитку. 

У цей самий період в Україні також відбулася низка важливих подій, пов'язаних із розвитком 

екологічної освіти: наприкінці 2001 р. затверджено Концепцію екологічної освіти України, на початку 

2002 р. — план заходів з її реалізації, наприкінці 2002 р. до Верховної Ради подано проект Закону 

України про екологічну освіту. 

У 2001 р. в нашій країні створено перший спеціалізований вищий навчальний заклад — Одеський 

державний екологічний університет, базовий з підготовки кадрів для Міністерства екології і 

природних ресурсів України. 

 

 

Концепція екологічної освіти України 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Рішенням Колегії МОН України 

 № 13/6-19 від 20.12.01 

 

Концепція екологічної освіти України, як елемент концепції гармонійного розвитку держави, 

набуває сьогодні ваги актуального і важливого державного документа. 

Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і культури на 

основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства й природи (не насильство, а 

гармонійне співіснування з нею!), повинна стати одним з головних важелів у вирішенні надзвичайно 

гострих екологічних і соціально-економічних проблем сучасної України. 

Реформування екологічної освіти та виховання має здійснюватися з обов'язковим врахуванням 

екологічних законів, закономірностей, наукових принципів, що діють комплексно в біологічній, 

технологічній, економічній, соціальній і військовій сферах. 

 Глибоким опануванням екологічними знаннями, формуванням екологічного мислення, свідомості і 

культури мають бути охоплені громадяни всіх категорій, вікових груп і сфер діяльності. 

Збалансований, екологічно безпечний (гармонійний) розвиток повинен бути базисною, вихідною 

ідеєю, методологічною основою екологічної освіти згідно з міжнародними вимогами. 

 Головними складовими системи екологічної освіти та виховання мають бути її формальна й 

неформальна частини, форми й методи яких різні, а мета одна: різнобічна підготовка громадян, 

здатних визначати, розуміти й оптимально вирішувати екологічні та соціально-економічні проблеми 

регіонів проживання на основі наукових знань процесів розвитку біосфери, здорового глузду, 

загальнолюдських досвіду й цінностей. 

Концепція складена з урахуванням сучасного стану і перспектив розвитку суспільного знання, 

спрямована на перебудову змісту освіти й виховання відповідно до вимог часу та основних положень 

Національної доктрини розвитку освіти у XXI столітті та базується на сформульованій у Посланні 

Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у XXI століття. Стратегія 

економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр." (276а/2000) стратегії сталого розвитку України. 

При підготовці концепції були проаналізовані і враховані всі попередні (1991-2001 рр.) матеріали 

щодо реформування освітнього процесу в Україні, а також матеріали, наведені в урядових документах. 

 1. Мета і завдання екологічної освіти 

 Державна політика в галузі екологічної освіти повинна базуватися на таких принципах: 

 розповсюдження системи екологічної освіти і виховання на всі верстви населення з 

урахуванням індивідуальних інтересів, стимулів та особливостей соціальних, територіальних 

груп та професійних категорій; 

 комплексності екологічної освіти і виховання; 
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 неперервності процесу екологічного навчання в системі освіти, в тому числі підвищення 

кваліфікації та перепідготовки. 

 Основною метою екологічної освіти є формування екологічної культури окремих осіб і суспільства 

в цілому, формування навичок, Фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і 

свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності. Екологічна 

освіта, з одного боку, повинна бути самостійним елементом загальної системи освіти, і з іншого боку, 

виконує інтегративну роль у всій системі освіти. 

Найголовнішими завданнями екологічної освіти мають бути: 

 1. Формування екологічної культури всіх верств населення, що передбачає: 

 виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави й світу, усвідомлення їх 

важливості, актуальності і універсальності, (зв'язку локальних з регіональними і 

глобальними); 

 відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям, 

виховання любові до рідної природи; 

 формування усвідомлення безперспективності технократичної ідеї розвитку й необхідності 

заміни її на екологічну, яка базується на розумінні єдності всього живого й неживого в 

складно-організованій глобальній системі гармонійного співіснування й розвитку; 

 формування розуміння необхідності узгодження стратегії природи і стратегії людини на 

основі ідеї універсальності природних зв'язків та самообмеженості, подолання 

споживацького ставлення до природи; 

 розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому регіональному, 

національному і глобальному рівнях, вміння прогнозувати особисту діяльність і діяльність 

інших людей та колективів; 

 розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем навколишнього середовища, 

оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки; виховання глибокої поваги до 

власного здоров'я та вироблення навичок його збереження; 

 2. Підготовка фахівців-екологів для різних галузей народного господарства, в тому числі: 

 для освітньої галузі - вчителів, викладачів; 

 для державних органів управління в галузі охорони навколишнього середовища та 

раціонального природокористування, а також громадських екологічних організацій. 

 3. Вдосконалення, узгодження і стандартизація термінології в галузі екологічних знань. 

 В основу екологічної освіти покладені принципи гуманізму, науковості, неперервності, 

наскрізності та систематичності. 

 Екологічна освіта спрямовується на поєднання раціонального й емоційного у взаємовідносинах 

людини з природою на базі принципів добра й краси, розуму й свідомості, патріотизму й 

універсалізму, наукових знань і дотримання екологічного права. 

Зміст екологічної освіти повинен бути спрямований на формування особистості з екологічною 

світоглядною установкою на дотримання норм екологічно грамотної поведінки і виконання 

практичних дій щодо захисту власного здоров'я і навколишнього природного середовища і передбачає 

розробку системи наукових знань (уявлень, понять, закономірностей), які відображають філософські, 

природничо-наукові, правові й морально-етичні, соціально-економічні, технічні й військові аспекти 

екологічної освіти. 

Базовими складовими екологічних знань мають бути сучасні уявлення про: 

 біосферу та її структурні одиниці, екосистеми, їх біотичну структуру, генетичні типи, 

принципи класифікації; живу речовину та її роль в біосферних процесах; закономірності 

кругообігів речовин, 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 раціонального 

природокористування; основи державної та регіональної екологічної політики тощо. 

 Зміст безперервної екологічної освіти та виховання повинен включати дві ланки - формальну і 

неформальну. До першої ланки відносяться загальна система освіти, яка існує в Україні на таких 

рівнях: дошкільна, шкільна, позашкільна, професійно-технічна, вища та післядипломна освіта. Друга 

ланка системи екологічної освіти та виховання має просвітній характер, формує екологічну свідомість 
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і культуру населення (засоби масової інформації, церкви, громадські екологічні та просвітні 

об'єднання, партії та інш.). 

 Неперервна екологічна освіта передбачає організацію виховання і навчального процесу від 

дитинства до глибокої старості. На цьому шляху людина проходить кілька стадій навчання. 

Дошкільне виховання - найперший рівень, коли головну роль відіграє родинне виховання. 

 Загальна середня екологічна освіта, під час якої продовжується і поглиблюється процес 

екологічного світосприйняття. Є надзвичайно важливим етапом в системі неперервної 

багатоступеневої екологічної освіти. За особливостями форм та методів освіти з врахуванням віку 

дітей, обсягу та рівня їх шкільних знань, шкільна освіта охоплює три рівні: початковий (1-4 класи), 

основний (5-9 кл.) та старших класів (10-12 кл.). 

 Середня професійна екологічна освіта має базуватися на змісті, формах та методах шкільної 

екологічної освіти та враховувати особливості впливу на довкілля конкретних галузей народного 

господарства. 

 Вища екологічна освіта спрямована з одного боку, на завершення формування екологічної 

культури фахівців за різним фахом, і, з іншого боку, вона забезпечує підготовку спеціалістів із 

профільною вищою екологічною освітою чотирьох рівнів (початкова, базова і два рівні повної вищої 

екологічної освіти), які відрізняються за ступенем глибини, ґрунтовності й специфікою підготовки 

спеціалістів. 

 Післядипломна екологічна освіта забезпечує неперервність екологічної освіти та включає систему 

підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців, керівного складу підприємств, 

організацій, установ, підприємців по різним аспектам природоохоронної діяльності та раціонального 

використання природних ресурсів, екологічну освіту дорослих відповідно до потреб особистості на 

ринку праці, а також підготовку фахівців-екологів найвищої кваліфікації - кандидатів і докторів наук у 

галузі екології та охорони навколишнього середовища, на базі провідних ВНЗ. 

 

Неформальна екологічна освіта 

 Неформальна екологічна освіта - це масова освіта та виховання всіх верств і категорій населення як 

зайнятого в виробничих і військовій сферах діяльності, так поза цими сферами за допомогою планових 

занять, засобів масової інформації (телебачення, радіо, газет, журналів, брошур, електронних засобів), 

організації постійно діючих стаціонарних і тимчасових та пересувних фотовиставок екологічного 

змісту, екологічних фестивалів (шкільних, університетських, молодіжних), олімпіад, конкурсів, 

організації тематичних екологічних науково-популярних лекцій силами різних товариств охорони 

довкілля та громадських екологічних організацій, товариства "Знання", співробітників Міністерства 

екології та природних ресурсів України, Академій наук, викладачів вищих навчальних закладів та 

співробітників тощо. Крім того неформальній екологічній освіті населення мають сприяти театри, 

кіно, краєзнавчі музеї, релігійні установи, зоопарки, природничо-заповідні об'єкти, туристично-

краєзнавчі організації. 

 В наш час використання засобів масової інформації для підвищення 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 громадську думку й відношення до тих чи інших процесів, об'єктів і 

явищ. Крім можливостей ефективного, оперативного і максимально широкого розповсюдження 

екологічної інформації, можливостей в домашніх умовах виконувати екологічний всеобуч, засоби 

масової інформації мають ще й ту перевагу, що можуть оперативно попередити про екологічну 

небезпеку, навчати способам поведінки в умовах надзвичайних екологічних ситуацій, сприяти 

відведенню екологічних катастроф. 

 В зв'язку з цим висока якість, правдивість, обгрунтованість, цілеспрямованість екологічних 

програм для засобів масової інформації є одним з головних факторів ефективної екологічної освіти. 

 Для підготовки таких програм, як і для їх реалізації, повинні залучатися фахівці екологи найвищої 

кваліфікації. 

 Варто широко залучати також до екологічного виховання рекламно-комерційний апарат, 

організовувати публічні екологічні дискусії в робочих колективах на злободенні галузеві екологічні 

проблеми. 

 Програми розвитку і реалізації неформальної екологічної освіти, як і програми формальної 

екологічної освіти, повинні розглядатися й затверджуватися науково-методичною комісією з екології 

Міносвіти і науки України. 
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 Кожен з регіонів, а також основні галузі виробництва України повинні мати свою низку програм 

неформальної екологічної освіти відповідно до місцевих природних особливостей і екологічної 

ситуації. 

 

http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-148b3b2021c2c 
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Значення засобів масової інформації (преса, телебачення, радіо тощо) для формування 

екологічної свідомості 

Екологічні знання суспільства – гарантія продовження його цивілізації 

Розвиток інформаційного простору та інтенсифікація інформаційних потоків не можуть не 

впливати на формування свідомості. Свідомість, у свою чергу, справляє активний вплив на поведінку 

людини. Відповідно зазнають змін процес його соціалізації і спосіб життя. Зміни відбуваються і на 

рівні інформаційно-комунікативної взаємодії різних соціальних груп і, як наслідок, відбиваються на 

соціальну динаміку суспільства в цілому. Найактивнішим суб'єктом і водночас об'єктом цих процесів 

виступають засоби масової інформації, які є важливим фактором соціального управління. 

Зараз, коли небезпека деградації навколишнього середовища перетворюється в проблему номер 

один для людства, зростає значення засобів масової інформації. Значна частина збитку, що наноситься 

природі, можна віднести до низької екологічної культури і слабкої обізнаності. Успіх журналісткої 

діяльності багато в чому визначається професіоналізмом і рівнем моральності. Засоби масової 

інформації несуть величезну відповідальність за відображення не лише конфліктів з природою, але й 

складності їх вирішення. 

Відсутність достовірної інформації на всіх рівнях прийняття рішень по екології призводить до 

непередбачуваних трагічних результатів.  

Для працівників засобів масової інформації дуже важливі збір точної, достовірної й ефективної 

інформації, уникнення схематизма і об'єктивність. 

 
Наукові екологічні дослідження в Україні 

Подальший розвиток країни в сучасних умовах пов´язаний виключно з орієнтацією на 

постіндустріальні тенденції суспільного відтворення. Суть цих тенденцій - дедалі зростаюче 

використання інформації і знань, як найважливішого виду ресурсів, який все більшою мірою визначає 

майбутнє держави. У стратегії економічного й соціального розвитку України на 2000-2004 рр. на 

основі науки запрограмовано стратегічні пріоритети цього періоду, політику економічного зростання, 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки, завдання та напрями соціальної 

політики, економічну та екологічну безпеку. Саме капітал знань, який містять у собі досягнення науки 

і техніки, може привести до так званого "економічного дива", тому держава зацікавлена у правильній 

науково-технічній політиці, такій організації науки, яка дала б змогу ефективно управляти нею. 

Держава надає пріоритетну підтримку розвитку науки як визначального джерела економічного 

зростання і невід´ємної складової національної культури та освіти, створює необхідні умови для 

реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері науково-технічної діяльності, забезпечує 

використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для вирішення соціальних, 

економічних, культурних та інших проблем. 

Верховна Рада України формує державну науково-технічну політику на основі щорічного звіту 

Уряду України. Верховна Рада України: 

 визначає основні цілі, напрями, принципи державної науково-технічної політики і правові 

основи діяльності в науково-технічній сфері; 

 встановлює обсяги бюджетного фінансування наукових досліджень, відрахувань бюджетних 

коштів до Державного фонду фундаментальних досліджень, Державного інноваційного 

фонду та розміри державного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів для 

забезпечення науково-технічної діяльності; 

 затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, перелік національних науково-

технічних програм та обсяги фінансування по кожній з них на весь строк виконання з 

щорічним уточненням в бюджеті; 

http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-148b3b2021c2c
http://www.eco-live.com.ua/content/book/52-ekologіchna-osvіta
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 створює систему кредитно-фінансових, податкових та митних регуляторів у науково-

технічній сфері. 

Загальне керівництво науковими дослідженнями здійснює Кабінет Міністрів України, який 

розглядає і затверджує на Верховній Раді основні напрями розвитку науки та наукових досліджень; 

організує розробку національних та державних науково-технічних програм; визначає порядок їх 

фінансування; координує заходи щодо створення сучасної інфраструктури науково-технічної 

діяльності. 

Управління наукою покладене на Міністерство освіти і науки України. Міністерство освіти і науки 

України визначає головні заходи щодо підвищення ефективності наукових досліджень та 

впровадження їх результатів у народне господарство, забезпечує науково-технічною інформацією, 

координує розробку міжгалузевих проблем, організовує науково-технічне співробітництво із 

зарубіжними науково-дослідними установами. При вирішенні наукових питань Міністерство освіти і 

науки спирається на думку наукової громадськості. З цією метою створюються наукові ради, які 

виконують роль науково-консультаційних органів. 

В Україні наука організаційно ділиться на п´ять взаємопов´язаних сфер (секторів). До першого 

сектору відносять академічну науку, яка включає заклади Національної Академії наук України, 

Української академії аграрних наук, Академій медичних, педагогічних та правових наук України, а 

також галузевих академій: Української екологічної академії наук, Українській академії архітектури, 

Академії інженерних наук України, Академії наук вищої школи України, Української академії 

економічної кібернетики, Міжнародної академії комп´ютерних наук та систем, Міжнародної академії 

біоенерготехнологій. 

Провідне місце у наукових дослідженнях займає Національна Академія Наук України. НАНУ 

очолює і координує фундаментальні дослідження у різних областях науки. До її складу входять 

науково-дослідні інститути, лабораторії, музеї, астрономічна обсерваторія, ботанічний та 

акліматизаційний сади, біологічна станція, друкарня та бібліотека. Започаткована Академія наук 

України ще в листопаді 1918 року. 

Галузева наука є другою сферою організації науки в Україні. Вона включає самостійні наукові 

організації, підпорядковані органам державного і галузевого управління (міністерствам і відомствам) 

та самостійні науково-дослідні інститути, конструкторські бюро, науково-виробничі об´єднання. 

Галузеві науково-дослідні установи працюють на певну галузь і найбільш наближені до проблем її 

розвитку. Вони підпорядковані наступним міністерствам: Міністерству палива та енергетики, 

Державному комітету промислової політики, Міністерству охорони здоров´я, Міністерству 

транспорта, Міністерству аграрної політики, Державному комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики, іншим міністерствам та відомствам. 

Приклади організацій, що здійснюють наукові екологічні дослідження та розробки: Національна 

академія наук України Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень 

(www.terskol.com), Космічні дослідження, Медичні наукові центри НДІ , Інститут регіональних 

екологічних досліджень, Екологічні організації Автоматизовані системи управління, АН Агентство 

екологічних досліджень, Український центр менеджменту Землі та ресурсів (www.ulrmc.org.ua), 

Геодезія і картографія, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної 

академії наук України (www.impeer.in.ua), Українська Незалежна Експертиза Лабораторія Досліджень. 

http://www.info-library.com.ua/books-text-8390.html 

 

Вимоги до професійних навичок та вмінь фахівця-еколога 

Проблеми стану навколишнього середовища не можуть бути вирішеними зусиллями тільки 

професійних екологів, а вимагають уваги всіх без винятку фахівців зі спеціальною освітою незалежно 

від галузі, в якій вони спеціалізуються. 

Галузева екологічна освіта повинна дати фахівцю повні знання про вплив його професійної 

діяльності на навколишнє природне середовище. Не тільки технологічність, трудоємність, 

продуктивність та інші традиційні показники ефективності виробництва треба враховувати при оцінці 

результатів роботи галузевого спеціаліста. Сьогодні по значенню для людства на перше місце 

виходять такі показники виробництва, як ресурсоємність та забрудненість довкілля. І фахівець 

повинен вміти оцінити негативні екологічні наслідки використаного технологічного пронесу і вміти 

звести їх до мінімуму. Процес діяльності галузевого фахівця повинен бути повністю "екологізованим" 

- нерозривно пов'язаним з проблемами довкілля. Практичне вирішення інженерних, економічних, 

http://www.info-library.com.ua/books-text-8390.html
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соціальних, культурних, управлінських та інших питань повинно бути нерозривно пов'язане з 

питаннями захисту природного середовища і здоров'я людини.  

Згідно з державними вимогами до фахівців-екологів він повинен бути професіоналом широкого 

профілю, об'єктом діяльності якого є навколишнє середовище і його компоненти. 

Він повинен мати добру обізнаність з питань гуманітарної та соціально-економічної спрямованості 

(історія України, філософія, культура, політологія, соціологія та інші), володіти базовим об'ємом знань 

з фізики, хімії, біології, вищої математики та обчислювальної техніки, мати необхідні знання з 

природничих наук (геологія, метеорологія, гідрологія та інші) і досконало володіти умінням 

використовувати знання з професійних дисциплін (моніторинг навколишнього середовища, екологічне 

право, економіка природокористування, заповідна справа, нормування антропогенного навантаження 

на природне середовище тощо). 

Він має бути здатним виконувати такі виробничі функції:  

- експертні - брати участь у проведенні екологічних експертиз; координувати дії вузькопрофільних 

фахівців; організовувати роботу комісій комплексного призначення та таке інше; 

- прогностичні - брати участь у моделюванні екологічних систем; організовувати виконання 

прогнозного моделювання, координувати дію фахівців під час ліквідації наслідків аварій; виконувати 

аналіз стану довкілля; брати участь у розробці методик оптимізації природокористування; 

- контрольні - виконувати лабораторний аналіз хімічних, фізичних і біологічних показників 

природних і штучних об'єктів, розробляти плани проведення контрольних перевірок; брати участь у 

проведенні контрольних перевірок стану довкілля територій, акваторій, підприємств тощо; брати 

участь у заходах по контролю за виконанням екологічного законодавства, природоохоронних програм 

і планів; 

- інженерні — виконувати розрахунки розсіювання забруднень у природному середовищі; 

виконувати в проектах розділ ОВНС; розробляти заяву про екологічні наслідки діяльності; брати 

участь у розробці карт-схем територій, підприємств тощо; брати участь в еколого-економічному 

обґрунтуванні розміщення і використання виробничих відходів; 

- управлінські - організовувати роботу групи підлеглих; обґрунтовувати схему управління 

природоохоронною роботою на підприємстві; здійснювати координацію дій громадських 

природоохоронних організацій; проводити аналіз професійного рівня кадрів та сприяти його 

підвищенню; брати участь у розширенні міжрегіональної і міжнародної природоохоронної діяльності; 

сприяти співпраці з науковцями і брати участь у розробці екологічних програм, планів і проектів; 

приймати відповідальні рішення; 

- технічні - володіти сучасною комп'ютерною технікою, координувати роботу по створенню та 

використанню банків екологічної інформації; виконувати розрахунки розмірів збитків, платні, 

штрафів, нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) і гранично допустимих скидів (ГДС) та таке 

інше; координувати роботу по створенню програм та планів; організовувати надходження, збереження 

та аналіз якості документації природоохоронного призначення; обробляти, аналізувати професійну 

інформацію. 

- навчально-виховні - проводити заняття по підвищенню екологічних знань і брати участь у заходах 

по підвищенню екологічної культури і свідомості, по формуванню екологічного світогляду; 

організовувати масові та індивідуальні природоохоронні заходи (посадку дерев, проведення конкурсу, 

очистку території та акваторії тощо). 

 

Особливості підготовки професійного еколога 

За роки навчання студент повинен отримати теоретичні знання і практичні навички, які забезпечать 

уміння виконувати необхідні виробничі функції. Масив його знань повинен бути дещо більшим за 

масив екології як науки. 

Необхідність забезпечити обсяг знань, дещо більший за об'єм екології як науки, викликаний 

наступними обставинами: 

- еколог у практичній роботі спілкується з фахівцями різного професійного спрямування і повинен 

мати уяву про коло знань кожного з них; 

- молодому випускнику ВНЗ можуть запропонувати робоче місце, що вимагає спеціальних 

глибоких знань у вузькій області науки чи практики. Знання еколога в даній області дозволять йому 

адаптуватись на робочому місці в короткий термін за рахунок тільки поглиблення наявних у нього 

знань, а не отримання нових невідомих; 
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- у складі комплексних комісій, наприклад експертних, не завжди є фахівці з усіх напрямків, і 

екологи повинні бути здатними замінити відсутнього. 

Навчальні дисципліни плану підготовки екології в залежності від призначення розділяються на 

чотири блоки (цикли): загальнотеоретичні фундаментальні, фундаментальні професійні, професійні 

прикладні і професійні цільові (фінальні). 

Загальнотеоретичними є фізика, хімія і біологія, метою вивчення яких є отримання студентом знань 

з фундаментальних природничих наук, а саме - загальних знань про основні закономірності, явища, 

процеси в живій і неживій природі. Сьогодні кожна з цих наук являє собою комплекс багаточисельних 

напрямків, розділів, областей, часто дуже автономних. Завдання викладачів - дати студентам знання з 

цих дисциплін за невеликий час, відведений на вивчення. Зробити це можливо лише за умови 

максимального наближення до специфіки майбутньої професії - "екологізації", яка полягає в розподілі 

масиву знань з дисципліни на три категорії (рівні). 

 

http://pidruchniki.com/1584072027444/ekologiya/ekologichni_znannya 

http://ecolog.at.ua/publ/profesija_ekolog/2-1-0-196 

http://pidruchniki.com/15290527/ekologiya/hto_takiy_ekolog 

 

 

Ознайомлення з національним класифікатором робітничих професій 

Чинний Національний класифікатор України ДК 003:2010 "Класифікатор професій ДК" (далі – КП) 

було розроблено у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.1993р. "Про 

концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну 

систему обліку і статистики" за договором між Українським науково-дослідним інститутом праці 

Мінпраці України з Міністерством статистики України №008 від 24.03.1994р. 

Мета розроблення КП – класифікація професій з розподілом існуючих назв робіт (робітничих 

професій та посад керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців) за класифікаційними 

угрупованнями для запровадження на практиці статистики праці. 

Крім того, розроблення КП повинно було сприяти адаптації вітчизняної професійно-

класифікаційної практики КП до міжнародних професійно-класифікаційних стандартів. Розробникам 

вдалося покласти в основу КП структуру, загальні положення, вимоги, 4 знаки кодифікації та близько 

70,0% найменувань професій, які застосовуються міжнародною спільнотою згідно з ІSСО-88 та ІSСО-

88(СОМ). 

КП сприяє: 

 єдиному державному підходу до класифікації існуючих і виникаючих професій та робіт на 

основі кваліфікаційних вимог; 

 вилученню застарілих назв професій та робіт; 

 усуненню штучного розподілу професій та робіт; 

 гармонізації національної класифікації з міжнародними стандартами. 

КП дає можливість організовувати збір, обробку та публікацію основних статистичних даних про 

працю за угрупованнями працівників різних рівнів кваліфікації, визначати напрями підготовки та 

перепідготовки кадрів, заходи щодо більш ефективного використання професійно-кваліфікаційного 

складу працюючих тощо. 

Ініціатором розробки КП виступав Науково-дослідний інститут праці (тепер – ДУ НДІ соціально-

трудових відносин) Мінпраці України, який здійснив всю аналітичну роботу із розробки КП, його 

апробацію та експертизу. У загальному обсязі виконаних робіт Інституту належить не менше 75 

відсотків всієї роботи. У роботі також брали участь фахівці Інституту української мови НАН України, 

НДІ статистики, Мінпраці та Держстандарту України 

У Класифікаторі застосовуються такі поняття: 

Робота - певні завдання та обов'язки, що виконані, виконуються або повинні виконуватися однією 

особою. 

Кваліфікація - здатність виконувати завдання та обов'язки певної роботи. 

У дипломі спеціаліста (молодшого спеціаліста) чи іншому документі про професійну підготовку 

кваліфікація визначається назвою професії (інженер-механік, економіст, токар, секретар-стенографіст 

тощо). 

Професія - здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації. 

http://pidruchniki.com/1584072027444/ekologiya/ekologichni_znannya
http://ecolog.at.ua/publ/profesija_ekolog/2-1-0-196
http://pidruchniki.com/15290527/ekologiya/hto_takiy_ekolog
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Робота є статистичною одиницею, що класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її 

виконання. 

Кваліфікація визначається рівнем освіти і спеціалізацією. 

Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами чи 

устаткуванням, так і з вироблюваною продукцією чи наданими послугами і відповідає певною мірою 

деталізоване колу професійних завдань і обов'язків. 

Структурно Класифікатор складається з кодів та назв професійних угруповань (розділів, 

підрозділів, класів, підкласів та груп професій). 

Кодові позначення складаються із цифр від 0 до 9 та крапки. 

1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)  

2Професіонали  

3Фахівці  

31Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки 

32Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини 

321Фахівці в галузі біології та агрономії 

 Лаборант (хімічні та фізичні дослідження) 

 Технік-лаборант 

 Технік-геолог 

 Технік-геофізик 

 Технік-гідрогеолог 

 Технік-гідролог 

 Технік-дозиметрист 

 Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження) 

 Технік-метеоролог 

 Технік-океанолог 

 Технік-еколог - 3211 

 Фахівець із нетрадиційних видів енергії 

322Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім 

медичних сестер) 

323Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам 

324Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини 

33Фахівці в галузі освіти 

34Інші фахівці 

35Фахівці в галузі харчової та переробної промисловості 

4Технічні службовці  

5Працівники сфери торгівлі та послуг  

6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства  

7Кваліфіковані робітники з інструментом  

8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного 

устаткування, складання устаткування та машин  

9Найпростіші професії 

 

Де працює еколог: 

У природоохоронних організаціях, в муніципальних структурах, на крупних підприємствах, де існує 

штатна одиниця еколог, наприклад, зведення будь-якого промислового об'єкту обов'язково 

супроводжується оцінкою дії на навколишнє середовище. Вони можуть працювати в лабораторіях та 

відділах наукових закладів і виробничих підприємств, заповідних господарств, управліннях 

екобезпеки та санепідслужби природоохоронних відділах, навчальних закладах. 

Посадові обов’язки техніка-еколога: Знання та дотримання екологічного законодавства України. 

Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності. Виконання 

робіт з проведення необхідних технічних розрахунків, розроблення нескладних проектів і простих 

схем, забезпечуючи їх відповідність технічним завданням, чинним стандартам та нормативним 

документам. Здійснення налагодження, настроювання, регулювання і дослідної перевірки 

устаткування та систем у лабораторних умовах і на об'єктах. Виконання робіт зі збирання, оброблення 

і накопичення вихідних матеріалів, даних статистичної звітності, науково-технічної інформації. 
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Складання опису робіт, що проводяться, необхідні специфікації, діаграм, таблиць, графіків та іншої 

технічної документації. Виконання робіт з оформлення планової та звітної документації. Внесення 

необхідних змін і виправлення до технічної документації згідно з рішеннями, прийнятими під час 

розгляду та обговорення виконуваної роботи. Прийом та реєстрація надходить документації та 

кореспонденції по виконуваних робіт, забезпечення її схоронності. Складання звітів про роботу. 

Спеціалісти за фахом "Екологія і охорона навколишнього середовища” можуть займати посади: 

інженера-еколога; інспектора-еколога; техніка-еколога; експерта-еколога; провідного спеціаліста з 

питань екології, охорони навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності; викладача з 

екологічних дисциплін, інженера з охорони навколишнього середовища, інженера з техногенно-

екологічної безпеки, інженера з екологічної безпеки. 

 

http://megalib.com.ua/content/7158_221_Zagalna_informaciya_pro_Klasifikator_profesii_DK_0032005.ht

ml 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1117-2007-п 

http://www.borovik.com/index_instruction.php?Gins=dcnq&lang_i=1 

http://www.rabota.kharkov.ua/professions/proflist.html?profcode=3211 

 

 

РОБОТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПАТРУЛЯ – ОБОВЯЗОК КОЖНОГО СТУДЕНТА –  

ВНЕСОК КОЖНОГО СТУДЕНТА У ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 

Вплив науково-технічної революції, яка виступала панівною силою над людством впродовж XX 

сторіччя, спричинив екологічну кризу, яка сьогодні набула загальнопланетарного масштабу та 

створює реальну загрозу виживання людства. Науково-технічна революція поглибила наші уявлення 

про оточуючий світ. Однак, негативним наслідком є той факт, що в результаті НТР сучасна людина 

стала головною причиною порушення світового балансу. Це призвело до серйозного порушення 

функціонування всього живого на Землі. Технократичний напрям у діяльності людини  призвів до 

порушення законів розвитку Всесвіту та загрозливій небезпеки екології планети та здоров’я людини. 

За останні десятиріччя людство накопичило великий масив негативних явищ, катастрофічний 

стан навколишнього середовища нині вже істотно визначає здоров’я людей, тривалість їх життя. 

Забрудненість продуктів харчування, води, якість повітря, зовнішні слабкі техногенні електромагнітні 

поля та інші фактори суттєво впливають на здоров’я дітей. Криза справді охоплює всі сторони життя 

людини і насамперед проблему самого існування людини на Землі як частинки Всесвіту. Звідси 

актуальність проблеми екологічної освіти та екологічного виховання зростаючого покоління. 

Екологічна освіта та екологічне виховання студентів відіграє сьогодні важливу роль в Україні. 

Від успішності здійснення екологічної освіти, формування нового екологічного мислення великою 

мірою залежить майбутній стан природного середовища в майбутньому. 

Екологічна освіта – це свідомий і планомірний розвиток знань про навколишнє середовище на 

протязі всього життя. Основна її мета: формування уявлень про довкілля, специфіку його внутрішніх 

відносин, характеру антропогенного впливу, а також принципи гармонійного розвитку людини і 

природного середовища. 

Набагато важливішим є екологічне виховання, яке представляє собою засвоєння людиною 

особливої екологічної моралі, етики відношення природи і людини. 

Екологічне виховання здійснюється на всіх етапах навчання в технікумі, на кожному з яких 

ставиться певна мета, завдання, добирається відповідна методика з огляду на вікові особливості 

студентів. 

Загальна мета екологічного виховання студентів реалізується через систему завдань: 

• формування у студентів розуміння необхідної гармонії людини з природою; 

• оволодіння знаннями про природу (зокрема свого краю); 

• виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство, основу життя на 

Землі; 

• формування готовності до активної екологічної діяльності та основ глобального екологічного 

мислення. 

Метою діяльності екологічного патруля в технікумі є підвищення рівня екологічної свідомості 

студентів технікуму, збереження сприятливої екологічної обстановки та охорона біорізноманіття 

дендропарку «Студентський». 

http://megalib.com.ua/content/7158_221_Zagalna_informaciya_pro_Klasifikator_profesii_DK_0032005.html
http://megalib.com.ua/content/7158_221_Zagalna_informaciya_pro_Klasifikator_profesii_DK_0032005.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1117-2007-п
http://www.borovik.com/index_instruction.php?Gins=dcnq&lang_i=1
http://www.rabota.kharkov.ua/professions/proflist.html?profcode=3211
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Основним напрямком діяльності екологічного патруля технікуму на території дендропарку 

«Студентський» є його охорона та збереження сприятливого навколишнього природного середовища, 

створення умов для стійкого (збалансованого) розвитку, запобігання та застереження нанесенню 

екологічної шкоди флорі та фауні дендропарку, надання достовірної інформації про його стан, 

підвищення рівня екологічної свідомості та формування екологічного світогляду студентів шляхом 

проведення просвітницької та пропагандистської роботи членами екологічного патруля,  діяльність по 

збереженню і відновленню природної і культурної спадщини дендропарку, оздоровленню місця 

існування, організація суспільного екологічного контролю за дотриманням природоохоронного 

законодавства в області природокористування.   

Обов’язки та завдання членів екологічного патруля: 

1. Здійснювати патрулювання території дендропарку «Студентський» протягом навчального 

року з метою виявлення курців в межах парку.  

2. Проводити протягом навчального року тематичні бесіди та роз’яснювальну роботу про 

формування згубних звичок та їх вплив на здоров’я людей та стан навколишнього 

середовища в цілому. 

3. Організовувати та проводити «День без тютюнопаління» щомісячно. 

4. Здійснювати патрулювання території дендропарку «Студентський» протягом навчального 

року під лозунгом «Влучай у смітник» з метою забезпечення на території парку належного 

санітарного стану, чистоти та порядку утримання території. 

5. Організовувати та проводити тематичні бесіди зі студентами технікуму та його відвідувачами 

про екологічну проблему щорічного збільшення обсягів побутового сміття та його роль у 

раціональному природокористуванні. 

6. За підсумками патрулювань складати щомісячні звіти та видавати на їх основі «Екологічний 

екран», на сторінках якого висвітлювати проблеми дендропарку, сучасні екологічні новини 

регіону, України та Світу, знайомити студентів технікуму з біорізноманіттям дендропарку 

«Студентський», вести антирейтинг порушників екологічно сприятливої обстановки. 

7. Сприяти та допомагати озелененню дендропарку, оздоровленню дерев шляхом підвищення 

аераційних здібностей ґрунтів поблизу кореневої системи дерев, вапнування стовбурів дерев 

(при необхідності) для боротьби зі шкідливими комахами, встановлення шпаківень та 

годівниць для птахів та білок, тощо. 

8. Допомагати та організовувати тематичні кураторські години з метою пропагування 

екологічно-свідомого способу життя. 

9. Допомагати у виготовлені та розміщені інформаційно-охоронних знаків та табличок на 

території дендропарку "Студентський"; здійснювати роботи щодо охорони, збереження та 

раціонального використанні парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення. 

10. Здійснювати співпрацю з органами студентського самоврядування технікуму, студентською 

профспілкою. 


