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В даній статті розглянуті розвиток, сучасні проблеми та шляхи подальшого удосконалення методи-
ки викладання екологічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

In the article has been the modern problems and the roads of improve the methodical teaching ecological
subjects in university.

В сучасних умовах розбудови екологічної державності, духовного
відродження українського народу, велике значення надається екологічній
освіті. Саме вона має вирішити завдання щодо підготовки освіченої молоді,
здатної приймати свідомі рішення у сферах життя, де поєднуються проблеми
окремої людини, суспільства і довкілля.

Недоліки екологічної освіти та виховання дорого виходять людству, адже
екологічна несвідомість нерідко стає причиною глобальних, передусім
соціально-економічних проблем. Аналіз свідчить, що 56% літературних дже-
рел з екологічних питань, які видавалися в країнах СНГ за останні 10-12 років
обговорюють проблеми екологічної освіти та виховання.

В Україні щорічні втрати внаслідок погіршення екологічного стану
довкілля є одними з найвищих у світі і становлять 15-20% валового
національного доходу [1].  Проте відмова від застарілих, споживацьких
підходів до природи і зміна системи цінностей у суспільстві відбувається ду-
же повільно, навіть після такого екологічного лиха як Чорнобильська аварія.

Перші успіхи в подоланні окремих національних і регіональних
екологічних проблем у розвинених країнах та формування міжнародного
екологічного законодавства пов'язані зі змінами у ставленні людини до
довкілля, усвідомлення нею серйозності загрози з боку глобальних
екологічних проблем і необхідності змін у пріоритетах наукових досліджень
та діяльності систем освіти.

Один з цих принципово нових пріоритетів – виховання “людини
відповідальної”, або “людини XXI”. Серед її рис – поєднання глибокої
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загальнонаукової інформованості з новою культурою. Хоч вона часто
позначається як “екологічна”, підкреслюючи один з її важливих елементів, але
не надає переваги в “людини відповідальної” загальнолюдської гуманістичної
моралі над індивідуалізмом, духовних особистісних досягнень над
матеріальним накопиченням і споживацтвом, тощо.

Як система освіти, в тому числі і військова, разом з іншими засобами
формування нових поколінь може забезпечити перевагу в них бажаної нової
культури над усіма іншими?

Метою даної статті є розгляд актуальності та важливості якісного
втілення екологічного виховання та освіти в систему загального навчання та
виховання у вищих навчальних закладах нашої держави.

Серед цих засобів – екологічне виховання і екологічна освіта.
Якщо перше повинне стати фундаментальним принципом усіх форм

інформаційного і емоційного впливу на молодь, отже, реалізовуватися в усіх
актах поточної діяльності закладів освіти і виховання, всього інформаційного
сектора освіти від засобів масової інформації до випробуваного часом класич-
ного мистецтва, то екологічна освіта включає в себе надання молоді правдивої
інформації про довкілля і сучасні наукові і технологічні засоби вирішення
екологічних проблем.

3а останніх 15  20 років питання екологічної освіти та виховання зі сфе-
ри дискусій про правомірність екологічної освіти змістилося в площину її
практичної реалізації [1, с.4]. Ця обставина значно впливає на педагогіку і су-
часну систему освіти. Зокрема, вживається спроба педагогічного осмислення
ключових для сучасної екології категорій - свідомості, моралі, етики, культу-
ри та інших понять, правомірність існування яких ще недавно рішуче запере-
чувалася – як таких, що нібито стоять над мораллю суспільства, а людину
ставлять у позицію сліпого поклоніння перед природою, тоді як справжнім
завданням екологічної освіти, на думку ідеологів від освіти, слід було вважати
“наукове обґрунтування перебудови біосфери в інтересах людини” [1, с.18].

Національно-культурне відродження України, що відбувається нині,
актуалізувало значення гуманістичного виховання, яке в минулі роки
недооцінювалось і принижувалось. Девальвація загальнолюдських і
національних цінностей завдавала величезної шкоди моральному стану нашо-
го суспільства і негативно позначалася також на екологічній освіті, зрештою
втратився сенс процесу гуманістичного виховання. Наслідком цього стало
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байдуже ставлення до природи, її краси, що спричиняло виникнення
екологічних, соціальних,
економічних та інших проблем.

Сьогодні набувають актуальності вічні проблеми моральності, гуманізації
науково-технічного прогресу як нашого суспільства, так і всього людства. Гу-
манізація – базовий принцип екологічної освіти, що сприяє відродженню ду-
ховності, підвищенню ефективності навчання екології [2].

Гуманізація освіти ґрунтується на взаємоповазі, творчості, демократич-
них відносинах. Це, передусім, повернення до людини, яка “зможе розкритися
повністю”, це “розвиток творчої індивідуальності в умовах використання
педагогіки співробітництва і самоврядування колективів молоді та їхніх
організацій”, це повернення до людини як мети, а не засобу прогресу
суспільства, це “використання об'єктивності і науковості при вивченні різних
явищ і процесів”[2, с.45].

Гуманізм освіти виявляється у створенні кожному студенту, курсанту
ефективних умов для навчання, набуття спеціальності (обладнані кабінети,
наочність, посібники), створення комфортного середовища, яке сприяє нав-
чанню при найменших затратах сил і здоров'я. Це досягається завдяки
взаєморозумінню, взаємоповазі, нормальним взаємовідносинам. З гуманізмом
несумісні культ, дискримінація, байдужість до людини, природи, навколиш-
нього середовища.

Якщо викладач осягне рівень розвитку і культури студента, курсанта, бу-
де прагнути до розуміння глибинної суті тих, хто навчається, джерел їх на-
тхнення, активності й творчості, саморегуляції, то студенти, курсанти по-
іншому, на думку О. Плахотніка, “ставитимуться до себе, глибше
усвідомлюватимуть цінності буття”[3].Тому в університетах не можуть пра-
цювати такі викладачі, яким лише б “відчитати свої години”. Має розвиватися
мотиваційна основа навчання. Гуманізація навчання основам екології
досягається завдяки відображенню в підручниках у цікавій та доступній формі
основних рис природи, життя і побуту людей. Навіть матеріал, який ілюструє
господарську цільність людини, обов'язково слід розглядати в контексті
національно-культурних і соціально-моральних умов життя. Підручник має
бути пронизаний ідеями рівності, свободи, поваги до всіх народів, гуманного
ставлення до всього живого.



139

Отже, першоосновою гуманізації є, насамперед, відродження духовності,
тобто, концентрація всіх зусиль освітньої системи на формуванні духовного
світу особистості.

Однак духовність, як складову змісту освіти, не можна передати безпосе-
редньо знаннями, потрібно застосовувати один із важливих дидактичних
принципів загальної педагогіки – емоційність, що сприяє засвоєнню змісту
екологічного матеріалу.

Гуманістична культура і засоби гуманізації відносин людей – найваж-
ливіше завдання не тільки для студентів і викладачів, а й для професіоналів
будь-якої сфери діяльності, для будь-якої людини, бо вони є найважливішими
стимуляторами доброзичливого ставлення до оточуючих. В умовах гуманіза-
ції освіти змінюється значення викладача та студента, курсанта, їхніх взаємин.
Навчальний процес має розвиватися на основі педагогіки співробітництва.
Змінюється й стереотип викладача: від викладача-транслятора навчальної ін-
формації до творчого викладача, висококультурної людини, сфера діяльності
якої не обмежується лекціями, семінарами, практичними заняттями, керівниц-
твом самостійною роботою, науковою діяльністю студентів, курсантів, органі-
зації практики тих, хто навчається, проведенням різних вечорів і конференцій,
тощо. Вона передбачає взаємодію на основі індивідуального підходу, тобто
людське спілкування, що ґрунтується на повазі, демократизмі відносин.

Гуманізація екологічної освіти в університетах, збагачення екологічних
знань, гуманістична орієнтація практичного суспільного життя є складовими
нового мислення, його нормативами. З психологічної точки зору гуманність
співзвучна із співчуттям, допомогою. Якщо гуманітарним називають все, що
пов'язане з людиною, то гуманістичним можна назвати образ мислення люди-
ни, її поведінку, але це не є відображенням якісної характеристики, притаман-
ної будь-якому індивіду.

Екологічні знання студенти та курсанти засвоюють тільки тоді, коли вони
стають елементом їхньої свідомості, установкою діяльності. Як зазначає
В. Вронський, “гуманістична свідомість і гуманітарні знання – поняття близь-
кі за значенням, співвідношення їх аналогічне в загально методичному плані
співвідношенню теорії і методу в науковому пізнанні”[4].

Гуманізм, як принцип світогляду, є принципом моральності. В його
основі – справедливість, людяні взаємини, - це одна із властивостей духовно-
багатої і гармонійно-розвиненої особистості. Людина-гуманіст – це людина
честолюбна, яка поважає принципи рівності і справедливості. Свідомість є
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гуманістичною настільки, наскільки вона поділяє принципи гуманізму, що
властиві її ідеалам, вона вносить “людський вимір” у всі сфери суспільного
життя, передбачає гуманістичний підхід до проблем соціально-економічного,
науково-технічного прогресу, проблем духовної культури.

У теперішній час, коли відбувається переосмислення нашого життя, коли
людство відчуває не тільки економічний, а й духовний дефіцит у пошуках
шляхів морального становлення людини, ми дедалі частіше схиляємося до ду-
ховного відродження нації на гуманістичній основі. Тому в процесі реформу-
вання університетської екологічної освіти актуальною стає гуманізація нав-
чання, узгодження раціонального і морального, розуму і совісті, що зумовлю-
ються змінами у сфері суспільних відносин, суб'єктивному світі людини.

Гуманізація екологічної освіти є головним системотворчим фактором,
який втілюється в гармонійному розвитку студента. Гуманістичні принципи –
важливі нормативи стилю сучасного наукового мислення.

У період переходу до ринку гуманність виконує функцію гармонізації
особистих і суспільних інтересів, спонукає до виявлення благочинності та ми-
лосердя. Незважаючи на визначальне значення гуманності в житті людей, во-
на ще не посіла гідного місця в системі цінностей. У студентському, тим
більше курсантському середовищі зростає схильність до конфліктів, агресії,
нігілістичного ставлення до норм моралі, спостерігаються бездуховність,
крайній егоцентризм, втрата життєвого оптимізму. Усе зазначене актуалізує
проблему гуманістичного спрямування екологічної освіти.

Під час викладання екологічних дисциплін у вищих військових навчаль-
них закладах повинна враховуватися специфіка майбутньої діяльності
офіцерів, особливо фахівців РХБ захисту та екології. Знання базового теоре-
тичного матеріалу з основ загальної прикладної екології повинна допомогти
курсантам в повному обсязі оволодіти знаннями екології військової
діяльності, порядку розробки ними документів з питань екологічної безпеки.

Так, на кафедрі екологічної безпеки та засобів захисту факультету РХБ
захисту та екології ХІТВ НТУ “ХПІ” механізм реалізації кінцевої мети та до-
сягнення курсантами необхідного рівня сформованості знань та вмінь
досягається, враховуючи накопичений досвід викладання дисципліни, шляхом
проведення комплексу різних видів навчальних занять за схемою : лекція
(цикл лекцій) – цикл групових занять – цикл практичних занять.

Під час проведення лекційних занять курсантам надаються
систематизовані основи наукових знань та практичного досвіду з навчальної
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дисципліни, концентрується увага курсантів на найбільш складних та вузло-
вих питаннях навчального матеріалу.

Під час проведення групових занять керівники занять пояснювально-лек-
ційним методом надають курсантам новий навчальний матеріал, шляхом опи-
тування контролюють засвоєння ними цього матеріалу і сприяють його
закріпленню. При цьому навчальний матеріал подається викладачами поетап-
но, з використанням відповідного дидактичного матеріалу, плакатів та
слайдів, після чого організовується обговорення цього матеріалу і здійснення
контролю рівня його засвоєння.

Під час проведення практичних занять викладачі організовують
засвоєння  курсантами теоретичних положень навчальної дисципліни  шляхом
індивідуального виконання спеціально сформульованих завдань та сприяють
формуванню у них вмінь і навичок практичного застосування цих теоретич-
них положень.

Цикл практичних занять з блоку екології військової діяльності
завершується курсовою роботою. Курсова робота з навчальної дисципліни
“Основи екологічної безпеки військ” передбачає відпрацювання курсантами
відповідних документів начальника служби РХБ захисту – екологічної безпе-
ки з питань екологічної безпеки, які реально відпрацьовуються випускниками
факультету під час практичної діяльності у військах. Варіанти завдань на
відпрацювання даних документів розроблені на підставі типових недоліків з
питань екологічної безпеки, які мають місце у частинах і підрозділах ЗС.

Тематика курсової роботи напряму пов'язана з практичною діяльністю
майбутнього військового фахівця військ РХБ захисту.

Прогресивний підхід щодо ведення навчального процесу з даної
навчальної дисципліни саме екологічного напрямку заснований на тому, що в
якості навчальних плакатів з дисципліни використовуються реальні докумен-
ти начальника служби РХБ захисту – екологічної безпеки військової частини з
питань екологічної безпеки військ, які під час служби у військах
відпрацьовувалися на відповідних посадах у поєднанні з класичними зразками
даних документів, які відображені у літературі. На підставі цих документів
розроблені відповідні навчальні посібники та довідники, які з високим ступе-
нем ефективності використовуються під час проведення усіх видів навчальних
занять.

Окрім відповідного навчального матеріалу, який надається курсантам під
час навчального процесу широко використовуються сучасні інформаційно –
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педагогічні технології навчання, здійснюються диспути та обговорення про-
блемних питань, демонструються учбові фільми з питань прикладної екології
та екології військової діяльності, курсанти працюють з реальними
військовими документами з питань екологічної безпеки військ з висуненням
до них тих вимог, які існують у військових частинах до відповідних посадових
осіб.

Однак, в цілому, гуманізація екологічної освіти, здебільшого, лише
декларується і не набула ще достатнього поширення в педагогічній практиці.
На основі узагальнення літературних джерел можна зробити певні висновки:

1. Гуманність – багатогранний у своїх проявах феномен, має складну
структуру, яка співвідноситься з основними структурними компонентами
особистості; опора на цей фундамент підвищує потенціал педагогічної
діяльності;

2. Виховання гуманності у студентів, курсантів засобами екології стає ре-
зультативним завдяки оптимальному вибору та інтеграції змісту, який
стимулює реалізацію студентами та курсантами гуманістичних цінностей че-
рез українські природоохоронні традиції;

3. До екологічного змісту слід включити багатий матеріал про людину, її
діяльність, культуру, духовність;

4. Викладачі повинні використовувати такі методи (прийоми) навчання та
виховання, які створюють взаєморозуміння між студентами, курсантами та їх
викладачами; формувати доброзичливе середовище для ефективного навчання
студентів та курсантів;

5. Гуманізація системи екологічної освіти сприяє підвищенню якості
знань тих, хто навчається, їхньому розвитку [4].

Екологічна освіта у вищій школі вимагає комплексного підходу. Адже
вона не лише формує наукову систему знань, але й виховує гуманістичне
світосприймання особистості та формує вольовий характер, без якого немож-
лива реалізація знань і почуттів у практичній, в тому числі і військовій
діяльності.

Отже, екологічна освіта і виховання повинні ґрунтуватися на науковому
розумінні взаємозв'язку природних і соціальних процесів, узгоджуватись із за-
гальними законами розвитку природи і людини, розвивати в неї
відповідальність за розвиток самої себе, подальшу еволюцію ноосфери.
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРИГО-
ТОВЛЕНИЯ СЕРЕБРОПАЛЛАДИЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА ТЕХ-
НОЛОГИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА

В статті методами деріватографічного аналізу та кінетичних досліджень визначени основні фізико-
химические характеристики процесу відновленя сполук срібла і паладию (II) при приготуванні мо-
дифікованих паладием каталізаторів СНП виробництва формальдегіду, зроблено висновок про те,
що період технологічного перебігу таких каталізаторів порівняльно з чисто срібними промислови-
ми каталізаторами може бути підвищено.

In work with the help of the thermografic analysis and kinetic investigations had determined of the main
physical and chemical indices of the process of restoration of combination of the silver and palladium (II)
by preparation modification palladium of catalysts SNP of the production formaldehyde hade proposed the
explanation about that period of thecnologic of the run is higher that cleanly silver industrial catalysts.

Введение. В настоящее время газофазное каталитическое окисление ме-
танола в большинстве стран СНГ осуществляют на серебряном катализаторе
СНП (серебро, нанесенное на пемзу). Практически все формалиновые линии
отечественной промышленности вот уже более полувека работают с исполь-
зованием таких катализаторов, при этом массовая доля серебра составляет 40
% (высококонцентрированные катализаторы) [1]. Неоднократно проводились
опыты по уменьшению количества серебра на носителях до разных пределов.
Минимальным технологически целесообразным значением оказалось содер-
жание серебра, массовая доля которого равнялась 16 % (низкоконцентриро-
ванные катализаторы). Традиционное использование катализаторов СНП в
производстве формальдегида обусловлено такими их особенностями, как


