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Початок ХХІ-го століття характеризується глобальним погіршенням якості 

навколишнього середовища. Необхідність негайного вирішення екологічних 

проблем, які загрожують існуванню людства і всього живого на планеті Земля, 

обумовлює зростання значення професії еколога. Стають жорсткішими і вимоги 

до якості підготовки майбутніх фахівців-екологів. 

Професійна діяльність еколога неможлива без оволодіння теорією та 

практикою аналітичних досліджень складу довкілля, ґрунтовної теоретичної 

хімічної підготовки [1]. Формування хімічної складової професійної 

компетентності майбутнього еколога відбувається під час вивчення 

фундаментального курсу «Хімія з основами біогеохімії», який займає важливе 

місце в системі підготовки фахівців-екологів. В ході вивчення даного курсу у 

студентів формуються вміння правильно розуміти перебіг природних процесів 

та усвідомлення ролі людства в планетарному масштабі. 

Протягом останніх років спостерігається стійка тенденція до зменшення 

аудиторних годин, відведених на вивчення курсу «Хімія з основами 

біогеохімії». Так, у 2015-2016 навчальному році на вивчення даної дисципліни 

студентами напряму підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування» відведено 150 годин, із 

яких аудиторних – 64 години. В результаті систематичного скорочення 

аудиторних годин, а також враховуючи  специфіку вивчення хімії, низький 

рівень підготовки випускників загальноосвітніх закладів з хімії в Україні, 

практично неможливо забезпечити якісне формування хімічної складової 

професійної компетентності майбутнього еколога. Це визначає актуальність 
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проблеми пошуку шляхів вдосконалення хімічної підготовки студентів-

екологів. Вирішенню цієї проблеми присвячено праці ряду провідних фахівців: 

О. В. Кофанової [2-4], Н. М. Буринської [2], О. С. Заблоцької [5-9], 

С. Д. Рудишина [10], В. І. Унрода [11], В.  Г.  Петрука [12] та багатьох інших. 

Серед запропонованих підходів вирішення даної проблеми можна виділити 

такі: 

 здійснення перерозподілу навчального часу, що відводиться на вивчення 

хімічних дисциплін, із збільшенням професійної  спрямованості [3]; 

 посилення хімічної складової екологічної освіти за рахунок включення 

додаткових спецкурсів хімічного спрямування до варіативної складової 

навчальних планів, розробки системи навчальних пізнавальних завдань 

міждисциплінарного характеру із домінуванням біологічного і хімічного 

матеріалу для самостійної та науково-дослідної роботи студентів [10]; 

 збільшення уваги набуттю практичного досвіду, який студенти 

набувають при проведенні експериментальних досліджень на 

лабораторних роботах і приділення особливої уваги науковій роботі, яка 

повинна займати провідне місце в умовах вищої освіти [9, 11]. 

Наприклад, у Вінницькому національному технічному університеті 

студенти-екологи окрім нормативного курсу «Хімія з основами біогеохімії» 

окремо вивчають дисципліни «Аналітична хімія навколишнього середовища», 

«Фізико-хімічні методи аналізу довкілля», «Органічна хімія в технологічних 

процесах» та інші суто хімічні дисципліни у блоці дисциплін «За вільним 

вибором університету та студентів» [12]. Студенти-екологи НУБіП також 

вивчають ряд додаткових хімічних дисциплін (біонеорганічну, аналітичну, 

органічну, екологічну хімії та біогеохімію)з метою набуття навичок проведення 

самостійних аналітичних досліджень, які можуть бути суттєвою конкурентною 

перевагою випускників при подальшому працевлаштуванні [1]. 

Враховуючи досвід вітчизняних і закордонних фахівців, для підвищення 

професійної компетентності майбутніх фахівців-екологів кафедрою хімії 

ЖНАЕУ було запропоновано включити до варіативної складової навчального 
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плану підготовки студентів-екологів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки: 

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» спецкурсів хімічного спрямування: «Геохімія довкілля», 

«Хімія мінеральних добрив і пестицидів», «Екологічна хімія», а до плану 

підготовки студентів-екологів ОКР «Магістр» наступних спецкурсів: 

«Аналітичні дослідження в екології», «Хімічні технології». Запропоновані 

спецкурси включені до програми підготовки студентів, вивчення студентами 

запропонованих спецкурсів сприятиме поглибленню знань, набутих під час 

вивчення фундаментального курсу «Хімія з основами біогеохімії», а також 

набуттю вмінь застосовувати хімічні, фізичні, фізико-хімічні методи 

досліджень для здійснення екологічного моніторингу стану довкілля, які 

необхідні в їх подальшій професійній діяльності. 
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