
УДК 371.00176 

Н.О. Волошина, О.М. Лазебна 

Національний педагогічний університет  

імені М.П. Драгоманова 

 

ІННОВАЦІЇ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ МАГІСТРІВ-ЕКОЛОГІВ 

 

Статтю присвячено проблемам фахової підготовки майбутніх екологів у 

сучасних реаліях. Зазначаються підходи оновлення змістового навантаження 

навчально-виховного процесу з метою підвищення якісної складової 

компетентності спеціаліста.  

Охарактеризовано сучасні методичні підходи до викладання нової дисципліни 

«Екологія біологічних систем», визначено тематику і зміст лекційних та 

практичних занять, перелік професійних компетенцій майбутнього еколога. 

З’ясовано причинно-наслідкові зв’язки щодо необхідності формування нового 

змісту освіти екологів та визначено акценти спрямовані на безпеку 

життєдіяльності людини в умовах біологічних ризиків в сучасних реаліях. 

Ключові слова: інновації, зміст освітнього процесу, екологія, інтеграційні 

процеси освіти, навчальна дисципліна. 
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ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МАГИСТРОВ-

ЭКОЛОГОВ 

Статья посвящена проблемам профессиональной подготовки будущих 

экологов в современных реалиях. Указываются подходы обновление смысловой 

нагрузки учебно-воспитательного процесса с целью повышения качественной 

составляющей компетентности специалиста. 

Охарактеризованы современные методические подходы к преподаванию 

новой дисциплины «Экология биологических систем», определено тематику и 

содержание лекционных и практических занятий, перечень профессиональных 

компетенций будущего эколога. Выяснено причинно-следственные связи 

необходимости формирования нового содержания образования экологов и 

акценты направлены на безопасность жизнедеятельности человека в условиях 

биологических рисков в современных реалиях. 

Ключевые слова: инновации, содержание образовательного процесса, 

экология, интеграционные процессы образования, учебная дисциплина. 
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INNOVATIVE EDUCATIONAL PROCESS MASTERS-ECOLOGIST 
 

The article deals with the problems of professional future environmentalists in 

contemporary realities. Specified approaches update the semantic load of the 

educational process to improve quality component specialist competence. 

Characteristic of modern methodological approaches to teaching a new subject 

"Ecology of biological systems," defined theme and content of lectures and workshops, 

a list of professional competencies future environmentalist. It is shown causal 

relationships on the need to develop new curriculum and environmentalists focused 

emphasis focused on the safety of human life in terms of biological risks in modern 

realities. 

Keywords: innovation, content of the educational process, the environment, the 

process of integration of education, academic discipline. 

 

Постановка проблеми. Реформування системи вищої освіти, спрямоване на 

підвищення якості підготовки фахівців відповідно до світових стандартів, 

оновлення та модернізацію змісту освіти з метою входження у світовий освітній 

простір, висуває ряд вимог, серед яких вагоме місце посідає питання інтеграції як 

важливого чинника успішного розвитку вищої освіти в сучасній Україні. 

Інтеграція є глобальною тенденцією, оскільки характеризує процеси, що 

притаманні не лише науковій сфері, а й у всіх областях суспільної діяльності. 

Вища освіта і наука, як спеціалізовані області діяльності, без взаємоінтеграції та 

тісної взаємодії між собою, а також з реальним сектором економіки втрачають 

дієздатність і стають все менш конкурентоспроможними. Освіта і наука – 

діяльності, засновані на взаємодії з науковими знаннями. Якщо головна мета 

науки – отримання нового знання, то основне завдання освіти – розповсюдження і 

роз’яснення наукових знань [1, 4]. 

Серед можливих механізмів інтеграції змісту природничо-географічної 

освіти, науковці виділяють один з «наймолодших» - еколого-еволюційний підхід 

як найбільш відповідний сучасним пріоритетам освіти, а саме – принципам освіти 

сталого розвитку. Застосування названого підходу забезпечує інтеграцію та 



сприяє формуванню цілісних знань про довкілля, формуванню екологічної 

культури та мислення [6, 106]. 

Отже, насамперед, вищій школі необхідно наповнити зміст освіти новітніми 

матеріалами, що дозволить застосовувати традиційні та, головне, інноваційні 

механізми і підходи в реалізації інтеграційних освітніх процесів, запровадити 

сучасні технології навчання з високим рівнем інформатизації навчального 

процесу задля формування фахівця нової формації на засадах пріоритетних 

напрямів розбудови держави – об’єктивації стратегічного курсу на дієвість 

принципів сталого розвитку. Щодо фахової підготовки майбутніх екологів, 

окреслені тези є визначальними, як для безпосередніх виконавців зазначених 

позицій національної розбудови. 

Аналіз актуальних досліджень. Вченими-педагогами представлено значний 

внесок у висвітленні різних аспектів проблеми інтеграції. Низка робіт зарубіжних 

та вітчизняних науковців присвячена вивченню концептуальних, 

загальнодидактичних, методичних положень: В.С. Безрукова, М.Н.Берулава,     

С.У. Гончаренко, К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко, В.Степанюк та інші. Дослідженню 

міждисциплінарного аспекту інтеграційних процесів належить доробок             

Л.В. Загрекової, В.В. Зав’ялова, І.Д. Зверєва, А.М. Захлєбного, Д.П. Єригіна,     

В.Н. Янцен й інші. Представлено роботи теоретико-методологічних аспектів 

професійної освіти: О.С. Барбіна, І.М. Козловська, Я.М. Собко. 

Водночас недостатньо висвітлено проблему модернізації змісту освіти як 

механізму інтегративного процесу оптимізації підготовки фахівців, зокрема – 

екологів. 

Мета статті окреслює висвітлення особливостей підготовки фахівців-

екологів в умовах сучасної парадигми освіти, а саме шляхом модернізації змісту 

освітнього процесу на засадах інтегративного, системного та еколого-

еволюційного підходів. 

Досліджуючи інтеграцію як філософську категорію та педагогічне поняття, 

М.В. Лазарєва, відмічає, що інтеграція виникла на фоні протилежності – 

диференціації наук та їхніх галузей, зростаючого обсягу знань та вимог до них у 



сучасних науках. Поглиблення процесу диференціації наук є однією з причин, що 

веде до протилежного ефекту – прагненню до цілісності, інтеграції знань різних 

галузей [5, 33]. 

Стосовно навчального процесу у вищих навчальних закладах, треба 

зазначити, що останнім часом все більше уваги приділяється питанню інтеграції 

навчальних дисциплін між собою, створюються відповідні умови для 

запровадження інтегрованих курсів профілюючих дисциплін за вибором, а також 

загальноосвітніх дисциплін нормативного циклу. Особливо актуальними такі 

тенденції видаються для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«Магістр» та «Спеціаліст». Відповідно до галузевих стандартів фахової 

підготовки екологів зазначаються такі виробничі функції їх професійної 

діяльності: прогностична, організаційна, дослідницька, контрольна і технічна.  

Переліком компетенції професійної підготовки фахівця визначено наукові та 

практичні аспекти вирішення проблем і задач соціальної діяльності, 

інструментальних та загальнонаукових задач і умінь. Зокрема, серед виробничих 

функції та типових задач професійної діяльності майбутніх магістрів-екологів за 

кваліфікацією організатор природокористування визначено необхідність 

оволодіння такими компетенціями, як:  

 використовувати знання щодо факторів і умов проживання людини в 

екологічно безпечному середовищі для збереження її генофонду; 

 мати уявлення про біорізноманіття на всіх рівнях організації живого для 

оцінки стійкості екосистем; 

 розуміння основних закономірностей формування екологічної небезпеки і 

управління безпекою, вміння визначити рівень екологічної небезпеки регіону; 

 здатність визначати екологічну, економічну та соціальну ефективність 

природоохоронних заходів, економічних збитків від забруднення довкілля і 

розмірів їх відшкодування; 

 використовувати знання урбоекології для забезпечення збалансованого 

функціонування урбанізованих територій. 



Цілком очевидно, що для досягнення високого рівня підготовки в сучасних 

умовах велике значення має викладання інтегрованих курсів  на основі знань, 

вмінь, отриманих на базі ОКР «Бакалавр» з урахуванням специфіки професійної 

діяльності майбутніх фахівців, а також особливостей профільних дисциплін 

певної спеціальності.  

Зміст переважної більшості дисциплін передбачених для підготовки екологів 

недостатньо відображає вимоги сьогодення, зокрема прогнозування та 

попередження несприятливих еколого-епідеміологічних наслідків антропогенного 

впливу, і, лише частково, стосуються екологічних аспектів збереження здоров’я 

людини в умовах сучасних біоризиків. Водночас, Конституцією України та 

нормативно-правовими законодавчими актами держави визначено право громадян 

на безпечне життя і здоров’я, а обов’язком держави є забезпечення екологічної 

безпеки та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення [8, 236-239].  

За даними Держкомстату України упродовж останніх десятиліть реєструють 

зростання захворюваності за більшістю класів хвороб, частоти переходу гострих 

захворювань в хронічні, підвищення частоти вроджених вад і спадкових хвороб та 

диференціацію захворювань в основних соціальних групах. В перспективі стан 

захворюваності населення України має невтішні тенденції, а провідну роль в 

етіології хвороб належить екологічним чинникам [8, 236; 9, 10-14].   

Зростання темпів соціальних, економічних та екологічних змін у більшості 

країн світу змінюються акценти в організації підходів щодо профілактики 

охорони здоров’я населення. В нових умовах все частіше прослідковують 

взаємозв’язок між природним середовищем, людською діяльністю та здоров’ям, 

реєструють активізацію та поширення соціально-небезпечних інфекційних і 

паразитарних хвороб. Такі зміни зумовлені рядом чинників, серед яких 

найвагомішими є антропопресія, під дією якої відбувається: 

 зміна закономірностей формування і функціонування екологічних систем; 

 виникнення нових збудників інфекцій та інвазій, що здатні спричинювати 

епідемії та пандемії (побічний ефект розробок генної інженерії та біотехнології); 



 поширення заразних хвороб, раніше не зареєстрованих на даній території, 

поява у їх збудників не властивих раніше екологічних властивостей, життєвих 

циклів та шляхів передачі; 

 недієвість заходів боротьби та профілактики щодо деяких хвороб, 

зумовлених зміною екологічних властивостей збудників (наприклад, 

антибіотикорезистентність); 

 соціально-економічні чинники, зокрема, погіршення санітарних умов 

проживання людей і утримання тварин та ін. [3, 3-6; 8, 237; 9, 35-45; ].    

На разі традиційні підходи та методи навчальної діяльності системи 

підготовки фахівців-екологів потребують переосмислення, перегляду й 

перебудови, оскільки не забезпечують потреб сьогодення щодо надання і 

отримання знань, необхідних для вирішення життєво важливих екологічних 

проблем та ефективної реалізації програми сталого розвиту. Впровадження 

інновацій в галузі природокористування та захисту довкілля у фахову підготовку 

екологів диктується необхідністю оновлення змісту, пошук нових методів 

підготовки, засобів навчання, які забезпечують удосконалення професійної і 

практичної підготовки екологів у вищих закладах України. 

Інтеграція знань з метою дослідження функціонування елементів системи та 

функціонування її як єдиного цілого приводить до розуміння єдиної цілісної 

картини світу. 

Щодо еколого-еволюційного підходу, інтеграцію знань забезпечують 

наскрізні закономірності зв’язків між поняттями і термінами, теоріями та 

концепціями. Підхід передбачає вивчення нового через його включення в ланцюг 

відомого, у цілісність зрозумілого. Загальні закономірності природи виступають 

засобом інтеграції природничо-наукових знань слухачів [6, 105-111].  

Навчальну дисципліну «Екологія біологічних систем» внесено до переліку 

нормативної частини циклу професійної і практичної підготовки фахівців ОКР 

«Магістр» з напряму підготовки «Екологія та охорона навколишнього 

середовища», що здійснюється в Інституті природничо-географічної освіти та 

екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 



Запропонований навчальний курс є новацією у фаховій підготовці екологів, 

який не представлено у роботах вітчизняних дослідників. Водночас, здобутки  

науковців для вирішення фундаментальних та прикладних проблем екології є 

актуальною і невід’ємною складовою підвищення ефективності освіти та 

реалізації принципів фахової підготовки відповідно до світового рівня. 

Метою викладання дисципліни «Екологія біологічних систем» є отримання 

студентами знань про структуру, закономірності формування і функціонування 

біологічних систем на всіх рівнях організації в умовах природних та антропогенно 

трансформованих територій на основі класичних та новітніх науково-теоретичних 

положеннях, а також набуття спеціалізованих компетенцій для дослідження їх 

властивостей, ролі в біоценозах, епідемічної та епізоотичної значущості, 

здійснення контролю за рівнем біологічного забруднення довкілля.  

Навчальну та робочу програми узгоджено з вимогами  галузевого стандарту 

вищої освіти України (ОКХ та ОПП). 

Вивчення дисципліни «Екологія біологічних систем» здійснюється на основі 

модульно-рейтингового навчання і об’єднує такі види діяльності студента: 

аудиторні заняття, самостійна робота, контроль знань (модульний контроль, залік) 

у письмовій формі.  

Навчальна та робоча програми курсу «Екологія біологічних систем» 

розрахована на три кредити ЄКТС (Європейська кредитно-модульна система) 

передбачає опанування лекцій (26 год.), проведення лабораторного практикуму 

(24 год.) та самостійну роботу студента (52 год.). Навчальний матеріал передбачає 

два змістовних модулі: основи екології біологічних систем та екологічна 

епідеміологія.  

Лекційний курс включає 13 занять і знайомить магістранта з поняттям 

«Біологічна система», сучасними класифікаціями біологічних систем, їх 

властивостями, типами зв’язків всередині системи, особливостями формування 

біологічного забруднення та його типами, поняттям про епідемічний та 

епізоотичний процеси, екологією збудників інфекційних та інвазійних хвороб, 

екологічними особливостями виникнення епізоотій, паразитоценозів, 



трансмісивних та емерджентних хвороб, шляхів контролю і управління станом 

біологічних систем. 

Лабораторні заняття передбачають набуття студентами вмінь щодо 

визначення компонентів біологічних систем різних видів, їх властивостей, ролі та 

функцій, що забезпечують її існування, виявлення зв’язків між складовими 

біосистеми, отримати практичних навичок одержання та візуалізації інформації 

щодо поточного стану компонентів біологічних систем різких типів, моделювання 

процесів, що відбуватимуться в біологічних систем за впливу різних екологічних 

чинників, набуття навичок забезпечення екологічної безпеки щодо біологічного 

забруднення, використовувати знання для забезпечення проживання людини в 

екологічно безпечному середовищі.  

Водночас на лабораторних заняття практикується розв’язання ситуаційних 

завдань, демонстрація наукових фільмів «Паразити. Битва за тіло», «Ворог 

всередині нас», «Біологічна зброя», «Паразити людини», «Імперія вірусів» та інші, 

що дозволяє підвищити зацікавленість студентської аудиторії до вивчення 

дисципліни. Варто наголосити на можливості використання курсу як складника 

виховної роботи, навіть у межах діючої кредитно-модульної системи. 

Базові знання щодо збудників інфекційних та паразитарних хвороб, 

студентами були отримані при освоєнні курсів «Зоологія», «Екологічна 

мікробіологія», «Екологія людини» та інші згідно з навчальним планом ОКР 

«Бакалавр» за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування».   

Зміст курсу «Екологія біологічних систем» включає вивчення як класичних 

теорій та концепцій виникнення та контролю за  спалахами інфекцій, так і 

закономірності розвитку епідемічного процесу та особливості їх протікання в 

антропогенно трансформованому середовищі, де відсутні природні механізми 

саморегуляції екосистеми. Вивчаються особливості формування і поширення 

нових (трансмісивні, емерджентні, асоціативні та опортуністичні) хвороб в 

Україні та світі, їх роль у різноманітних процесах, що відбуваються в екосистемах 



та соціумі з врахуванням глобальних порушень природних взаємозв’язків 

компонентів біоценозу [3, 3-6; 9, 8].   

Значну уваги приділено еколого-раціональним методам контролю 

епідемічної та епізоотичної ситуації на локальному та регіональному рівнях із 

застосуванням традиційних та сучасних науково обґрунтованих методичних 

підходів до оперативної і довгострокової екологічної оцінки в природних, 

антропургічних та синантропних осередках інфекції та принципів управління 

біологічними системами в режимі їх експлуатації [7, 163-215].    

З метою обговорення проблем біологічних ризиків в умовах сьогодення та 

поширення еколого-епідеміологічних знань серед широкої громадськості, вчителів 

природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл і працівників центрів еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді викладачами дисципліни проводяться 

семінари та круглі столи спільно з КП «Київський міський будинок природи» та 

Лабораторією екологічного та виховання Інституту проблем виховання Академії 

педагогічних наук.  

Висновки. Концептуальна парадигма нині потребує висококомпетентних 

фахівців, креативних, мобільних, обізнаних з інноваціями в галузі, здатних 

успішно конкурувати на ринку праці, приймати екологічно зважені рішення щодо 

використання природних ресурсів, як обов’язкової умови охорони здоров’я 

людини. 

Таким чином, зазначимо, що складне та багатокомпонентне поняття 

інтеграції в освіті може розглядатись як процес реформування і модернізації 

освіти, одним із завдань якого є приведення компетенції майбутніх фахівців-

екологів у відповідність до світових стандартів. Змістовне наповнення 

професійної освіти потребує застосування найрізноманітніших напрямів, серед 

яких - інтеграція змісту навчальних дисциплін, освіти і науки. Інновація змісту 

освіти вищої школи передбачає розробку курсів на основі попередніх знань 

студентів із застосування системного, еколого-еволюційного підходів як таких, 

що дозволяють реалізувати основні стратегічні позиції сталого розвитку 



суспільства та підготовки на цих засадах висококваліфікованих магістрів-

екологів. 
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