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ДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ХІМІЧНОЇ 
ТЕХНОЛОГІЇ 

 
Сучасна екологічна ситуація у світі характеризується могутнім 

антропогенним впливом на навколишнє середовище і негативним 
впливом на нього техносфери, формуючи небезпечний вплив матеріа-
льних, фізичних, енергетичних та інших чинників на життя та здоров’я 
людини. 

Ситуація, що склалась, диктує необхідність формування еко-
логічної свідомості, а також екологічної освіти і виховання фахівців у 
галузі хімічної технології на всіх етапах навчання студентів, з метою 
формування екологічно грамотної особи та системи цінностей, що 
грунтуються на гуманному відношенні до навколишнього середовища. 

В цьому питанні велику роль можуть зіграти правильно орга-
нізована екологічна освіта, метою якої є не тільки отримання загально-
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екологічних знань, але й набування певних навичок, що мають при-
кладне значення, а також ознайомлення студентів з проблемами і дер-
жавними програмами в галузі природокористування і охорони приро-
ди [1, 2]. Однією з умов зниження техногенного навантаження на біо-
сферу є екологізація вищої технічної освіти. 

Як зазначено в національній доповіді України 2010 року щодо 
досягнення цілей розвитку тисячоліття, відповідно Декларації ООН, 
«...в Україні зберігається високий рівень техногенного навантаження 
на біологічні ресурси. Перелік природоохоронних проблем, що вима-
гають нагальної уваги, включає збереження і поліпшення земельних та 
водних ресурсів, атмосфери, біорозмаїття, підвищення ефективності 
використання енергії тощо» [3]. На сьогоднішній день, з цього приводу 
видано указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку 
«Україна-2020», де особлива увага приділяється «стійкому зростанню 
економіки екологічно невиснажливим способом та безпечному стану 
довкілля і доступу до якісної питної води, безпечних харчових продук-
тів та промислових товарів» [4]. 

Щодо усвідомлення важливості такої фундаментальної цінно-
сті, вказаної в декларації тисячоліття ООН, як «повага до природи», то 
в Україні, нажаль, це питання не висвітлено на законодавчому рівні. 
Також відсутні програми, метою яких є підвищення формування еко-
логічної правосвідомості фахівців, які мають вплив на регулювання 
цього кола питань. «Стан сучасного екологічного знання обумовлений 
наявністю екологічної кризи та пов’язаної з нею кризи екологічної сві-
домості», – справедливо зауважує А.С. Радей [5]. 

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2020 року» [6], однією з 
нагальних проблем вважає недостатнє розуміння в суспільстві пріори-
тетів збереження навколишнього природного середовища та переваг 
сталого розвитку, що також свідчить про актуальність цього питання. 

Всі аспекти, які пов’язані з розумінням гостроти екологічної 
проблематики, засобів та можливостей її вирішення, шляхів екологіза-
ції освіти, формування екологічної культури та свідомості висвітлені у 
роботах науковців достатньо повно. Однак існують деякі питання, які 
потребують додаткового вивчення. До них зокрема відносяться: фор-
мування екологічної свідомості майбутніх фахівців не тількі з права, 
але й з хімічної технології, екологізація навчальних программ дисцип-
лин та ін. [7]. 

Актуальність дослідження проблеми екологізації освіти хімі-
ків-технологів обумовлена потребами практики: потребами виховання 
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екологічно свідомих фахівців з хімічної технології, налаштованих на 
розробку та використання енергозберігаючих та екологічно чистих 
технологій, а також відповідального ставлення до природи, суспільст-
ва, культури і людини, як найбільш вагомих цивілізаційних цінностей. 

Метою статті є розкриття необхідності екологізації вищої 
освіти хіміків-технологів в Україні в період кризової екологічної ситу-
ації у світі, визначення напрямів екологізації вищої освіти й виховання 
майбутніх фахівців у хімічній галузі. 

У світлі концепції сталого розвитку, ідеалом освітніх систем 
повинно стати формування особистості, яка готова будувати свої відно-
сини з навколишнім середовищем на основі розуміння його цілісності 
та важливості для існування самої людини. Екологічна освіта має жит-
тєво важливе значення, тому що формує знання про навколишнє сере-
довище, причини і наслідки екологічних катастроф, екологічну безпеку 
тощо. В цьому аспекті екологічна освіта – важлива соціальна проблема, 
без рішення якої важко уявити можливість реального розвитку гармо-
нічних взаємовідношень в системі «людина – техніка – природа». 

Екологізація вищої освіти є важливою складовою модернізації 
освітньої системи сучасного українського суспільства. Через екологі-
зацію освіти відбувається становлення нової парадигми відносин між 
людиною та природою, реалізація ідей сталого розвитку, утвердження 
цінностей та норм сучасної екологічної культури, формування екоцен-
тричної екологічної свідомості, що має врятувати суспільство від еко-
логічної катастрофи та допомогти йому подолати наявні екологічні 
проблеми [8]. 

Під екологізацією розуміють процеси, пов’язані з оптимізаці-
єю і гармонізацією відносин між суспільством і природою, а також 
змін, які виникають у духовному і матеріальному житті в умовах еко-
логічної кризи, радикальної трансформації суспільного буття [9]. 

Отже, у зв’язку зі складною ситуацією в екології різко зросла 
роль екологічної освіти, і виникли дискусії щодо стратегії екологічної 
освіти. Одним з питань, що обговорюється, є проблема методичної 
органіації екологічної освіти. В цьому плані існують дві основні тен-
денції. Одні спеціалісти вважають за необхідне розробляти окремий 
предмет «екологія», який треба вводити до складу освіти на різни рів-
нях, оскільки екологічна освіта не еквівалентна біологічній, хоча вони 
і знаходяться в тісному взаємозв’язку. Інші стверджують, що більш 
ефективною є «екологізація» всіх навчальних предметів, оскільки еко-
логічні проблеми носять глобальний, міждисциплінарний характер. 
Зараз все більшу підтримку починає отримувати саме цей підхід. 
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Система освіти повинна бути безперервною і постійною, різ-
норівневою і різноманітною, тому що без розвитку екологічної свідо-
мості неможливе ні застосування екологічно чистих технологій, ні ро-
зумне відношення до природних ресурсів, ні встановлення справедли-
вого економічного порядку. Студент вузу повинен мати певні базові 
знання в галузі екології й охорони природи, а для цього необхідно ре-
формування освітньої системи, яка передбачає, зокрема, підготовку і 
перепідготовку викладацьких кадрів і впровадження інтерактивних 
методів навчання. Необхідно здійснувати послідовну екологізацію ву-
зівських навчальних дисциплін. Процес екологізації повинен стиму-
лювати як навчальну так і позанавчальну діяльність студентів що, гру-
нтується на принципах цілісності, єдинства і спадкоємності всіх лан-
цюгів та этапів вузівського навчання, а також на встановлення міжди-
сциплінарних зв’язків та інтеграції навчальних дисциплін. 

Поряд з традиційними методами в екологічній освіті й вихо-
ванні можна використовувати такі ефективні методи, як: метод еколо-
гічних проектів, активні методи екологічної освіти і виховання (ділова 
гра, рольова гра, виробнича нарада). 

Впровадження в навчальний процес, при вивченні різних дис-
циплін, проведення ділових ігор і різних форм виробничих нарад ви-
робляє у студентів не тільки стереотипи поведінки, але й принципи, 
норми і концепції екологічної безпеки, а також навички участі в дис-
кусіях з найбільш насущних екологічних проблем. Крім того, у студе-
нтів виробляється здатність до узгоджених дій і прийняття групових 
рішеннь [10]. 

Існуюча практика викладання в багатьох випадках не забезпе-
чує ціленаправлене формування у студентів технічних вузів системи 
професійно значущих екологічних знань, недостатньо вивчені питання 
змісту і умови формування системних екологічних знань в процесі 
природничо-наукової теоретичої і професійної підготовки. Необхідна 
організація такого педагогічного процесу, який не тільки служив би 
основою для розширення системи знань про навколишній світ, але й 
спонукав до розвитку ціносного, інтелектуального, культурного, твор-
чого потенціалу студентів технічного вузу. 

Система ціносних орієнтацій визначає змістовну сторону на-
правленості особистості та складає основу її відношення до навколиш-
нього світу, до інших людей, до себе самого, основу світосприйняття і 
ядро мотивації життєвої активності, основу життєвої концепції й «фі-
лософії життя», а також любі форми проявлення цих відношень в дія-
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льності. Саме зміни у відношеннях свідчать про особиснісну значу-
щість екологічних знань для людини. 

Студент, навчаючись у вузі, набуває знань, умінь і певних на-
вичок для подальшої практичної діяльності, внаслідок чого його осо-
биснісні цінності починають коррелювати з ціносними орієнтаціями 
його майбутньої професійної діяльності. 

Основним критерієм ефективності екологічного навчання є 
наявність в бібліотеках вузів відповідної навчально-методичної літера-
тури, наявність електронних бібліотек, интерактивних дощок, а також 
дистанційного методу навчання. Це буде сприяти формуванню у сту-
дентів цілісного уявлення про насущні проблеми в галузі екології та 
природокористування, і забезпечить безперервність процесу екологіч-
ної освіти. 

При підготовці спеціалістів з хімічної технології необхідно 
приділити увагу високоефективним природоохоронним, безвідходним 
технологіям та утилізації відтходів і викидів в хімічній промисловості, 
реалізації заходів, направлених на можливість вторинного викорис-
тання відходів в процесі виробництва, вивчення технологічних особ-
ливостей утилізації відтходів хімічної промисловості. Необхідно на-
вчати студентів моделюванню і прогнозуванню природних процесів 
при втручанні людської діяльності, використовувати сучасні інформа-
ційні системи обробки екологічної інформації, а також розслідувати 
техногенні катастрофи, пов’язані з роботою хімічної промисловості й 
аналізувати причини їх виникнення. 

Інформацію про проблеми навколишнього середовища треба 
вводити в основні навчальні курси з урахуванням специфіки кожної 
дисципліни. Це можливо реалізувати в курсі лекцій, на семінарських, 
лабораторних заняттях, по закінченні викладення теми, в кінці вивчен-
ня всього теоретичного курсу. При цьому, екологічному змісту пови-
нно бути чітко визначено місце в кожній темі. Слід також здійснювати 
взаємозв’язок екологічних, природоохоронних та виховних аспектів 
матеріалу, що вивчається, ретельно продумувати методику викладання 
матеріалу. 

Значний внесок в екологічну освіту можуть внести суспільні 
екологічні рухи на захист природи. Природоохоронні рухи, в тому чи-
слі і студентське, має багату історію. Його основу складали загально-
людські потреди до поглиблення екологізації суспільного виробницт-
ва, свідомості і науково-технічного прогресу, переборення нераціона-
льного, споживчого і витратного природокористування, установлення 
науково обгрунтованої взаємодії людини і біосфери, збереження спри-
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ятливих екологічних умов для життя теперішнього і майбутнього по-
колінь людей. 

Студентський рух долучився до практичної (висадка дерев, 
проведення суботників з прибирання території та ін.) і просвітницької 
роботи, боротьби проти антропогенного забруднення природи, за збе-
реження заповідних зон, озеленення міст і населених пунктів то-
що [11]. Залучення студентів до природоохоронної діяльності можна 
розглядати як найважливіший напрямок навчального процесу і підго-
товки спеціалістів. 

Недостатній же ступінь розвитку екологічної освіти у вузах, 
безумовно, пояснюваний: екологічна освіта, тим більш в її сучасному 
варіанті, за історичними мірками ще дуже молода, в сутності, вона 
тільки зароджується; багато з технічних вузів ще не мають повнопро-
фільного курсу з екології, в тому числі з її соціального аспекту; в бага-
тьох галузях екології як предмета науки і викладання остається більш 
проблем, ніж їх рішень; чітко виявляється і загальний соціальний фон, 
недооцінка глибини екологічної кризи в нашому суспільстві, що охоп-
лене кризисом другого роду. 

В результаті ефективність екологічного викладання у вузах, 
важловому ланцюзі екологічної освіти і виховання, поки не задовільна. 
Внутрішньовузівські проблеми екологічної освіти – це недостатність 
навчальних посібників, не повна оснащеність новою технікою дослі-
джень тощо. Недостатньо розроблена сама методологічна основа, не-
обхідна для прикладних досліджень з екологічної освіти студентів і 
конкретних методичних розробок, крім того, намітилось загострення 
протипоставлення гуманіарної, природнонаукової і технічної культур. 

Екологічна освіта в Україні має давні традиції формування 
знань про взаємовідношення людини і природи. Первісно вони склада-
лись на основі природознавства, яке, як предмет, було затверджено в 
школах. Потім пішло включення природознавства в число предметів, 
що вивчають студенти. В послідуючому екологічна освіта і виховання 
в нашій країні суттєво еволюціонували. Нове звучання екологічна 
освіта отримує з початку 90-х років. Побудова системи екологічної 
освіти базувалась на ряді методологічних принципі, сформульованих 
ще у 80-х роках багатьма видатними вченими. 

Необхідно відмітити, що багатогранність екологічних про-
блем, які відображаються на всіх сторонах життя сучасного суспільст-
ва, диктує необхідність розробки якісно нової стратегії екологічної 
освіти, яка повинна готувати спеціалістів в галузі охорони природи і 
антикризисного управління. В наш час потрібна екологізація всієї сис-
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теми вищої освіти в Україні. Екологізація системи вищої освіти – це 
впровадження різних екологічних ідей і принципів у вузівські навча-
льні дисципліни, а також підготовка екологічно грамотних спеціалістів 
в тому числі й в хімічній галузі. Глобальна мета екологізації – проник-
нення сучасних екологічних ідей і цінностей у всі сфери суспільства. 
Тільки через екологізацію всього суспільного життя, можна урятувати 
людство від екологічної катастрофи.  

Екологічна освіта повинна носити міждисциплінарний харак-
тер і бути безперервною, доповнюватися дистанційним навчанням. Всі 
предмети, що викладаються у вузах повинні приломлюватися через 
призму природоохоронної діяльності. Необхідне реформування в сис-
темі освіти, яке буде торкатися всіх рівней та етапів навчання. Еколо-
гічна освіта повинна носити інтерактивний характер, що допоможе 
майбутнім спеціалістам формувати і вирішувати коло питань природо-
охоронного напряму. 

Необхідно також побудувати схему послідовної екологічної 
освіти в технічному вузі. На початковій стадії настає особистісний 
розвиток і саморозвиток студента, засвоєння ним культурних і приро-
дних пріоритетів і цінностей первісно на художньому й емоційному 
рівнях. У відповідності з даною домінантою організується навчання за 
всією загальноекологічною програмою. На другій стадії засвоюються 
необхідні освітні і методичні знання, складається професійна компете-
нтність майбутнього спеціаліста. На третій стадії утворюються умови 
для професійної ідентифікації студента, для выбору кваліфікації. На 
четвертій стадії студент засвоює світоглядні уявлення про систему 
«людина – суспільство – природа», здійснюється інтеграція дослідни-
цької і наукової діяльності в цій галузі; створюються ситуації, які сти-
мулюють його творчий саморозвиток. 

Виховна робота у вузі також відіграє значну роль у процесі 
екологізації освіти. Екологічне виховання орієнтує на розвиток високої 
екологічної культури студентів, що включає в себе розуміння цінності 
природи і всього живого на Землі, відповідальне і дбайливе ставлення 
до природних ресурсів. 

Таким чином, до напрямів екологізації технічної освіти, про-
цес якої здійснюється завдяки підготовці фахівців у галузі хімічної 
технології з високим рівнем екологічної правосвідомості, відносяться: 
гармонізація змісту технічної освіти, встановлення міжпредметних 
зв’язків та інтеграція навчальних дисциплін (наприклад, питання щодо 
проблем навколишнього середовища вводяться в основні навчальні 
курси з урахуванням специфіки кожного предмету; включення в освіт-
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ні програми вищої та післядипломної професійної освіти, в навчальні 
курси зі сталого розвитку питань раціонального природокористування, 
охорони навколишнього середовища і сталого розвитку України); 
впровадження особистісно-орієнтованих інтерактивних методик еко-
логічної освіти і виховання як у навчальну, так і позанавчальну діяль-
ність студентів хіміків-технологів; самовдосконалення особистості 
викладачів, а саме, підвищення компетентності з дисциплін еколого-
соціально-економічного блоку; приділення уваги у ВНЗ напряму вихо-
вної роботі з екологічного виховання. 

Отже, сучасна ситуація у світі диктує необхідність екологізації 
всіх рівней життя сучасного суспільства і, в першу чергу, освітньої 
системи, что дозволить Україні інтегруватися у світове суспільство і 
налагодити міждународні зв’язки в багатьох галузях, в тому числі і в 
галузі науки і освіти, що може мати стратегічно важливе значення для 
нашої країни. 
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В статье рассмотрены некоторые вопросы по проблеме эколо-
гизации образования в техническом вузе. Определены направления 
экологизации высшего образования и воспитания будущего специали-
ста в химической отрасли. Отмечена необходимость использования 
наряду с традиционными методами экологического образования и бо-
лее эффективные интерактивные методы и роль воспитательной рабо-
ты в процессе экологического образования. 
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У статті розглянуті деякі питання з проблеми екологізації 
освіти в технічному вузі. Визначено напрямки екологізації вищої осві-
ти і виховання майбутнього фахівця в хімічній галузі. Наголошено на 
необхідності використання поряд з традиційними методами екологіч-
ної освіти і більш ефективних інтерактивних методів і ролі виховної 
роботи в процесі екологічної освіти. 
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