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У ході дослідження розглянуто структуру професійної діяльності фахівця-еколога як 

основу формування науково-дослідної компетентності. Уточнено показники організаційної 

підсистеми професійної діяльності ФЕ: суб’єкт, предмет, процес, засоби, умови, продукт 

професійної діяльності. Установлено, що  зміст цих складових має науково-дослідний 

характер. Розглянуто організаційні (зовнішні) та психологічні (внутрішні) підсистеми 

професійної діяльності фахівця-еколога. 

Визначено виробничі функції і типові задачі діяльності ФЕ на основі ГСВО ОКХ і 

ОПП бакалавра, магістра напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування». 

За результатами дослідження встановлено, що визначена структура професійної 

діяльності ФЕ повинна стати основою для розробки системи професійної підготовки ФЕ 

щодо формування науково-дослідної компетентності.  

Ключові слова: фахівець-еколог, науково-дослідна компетентність, структура 

професійної діяльності, суб’єкт, предмет, процес, засоби, умови, продукт професійної 

діяльності. 

 

Солошич И. А. «Структура профессиональной деятельности специалиста-эколога, как 

основа формирования научно-исследовательской компетентности» 

В ходе исследования рассмотрена структура профессиональной деятельности 

специалиста-эколога, как основа формирования научно-исследовательской компетентности. 

Уточнено показатели организационной подсистемы профессиональной деятельности 

СЭ: субъект, предмет, процесс, средства, условия, продукт профессиональной деятельности. 

Установлено, что содержание этих компонентов имеет научно-исследовательский характер. 

Рассмотрены организационные (внешние) и психологические (внутренние) 

подсистемы профессиональной деятельности специалиста-эколога. 

Определены производственные функции и типичные задачи деятельности СЭ на 

основе ГСВО ОКХ и ОПП бакалавра, магистра направления подготовки 6.040106 

«Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование». 

По результатам исследования установлено, что определенная структура 

профессиональной деятельности СЭ должна стать основой для разработки системы 

профессиональной подготовки СЭ при формировании научно-исследовательской 

компетентности. 

Ключевые слова: специалист-эколог, научно-исследовательская компетентность, 

структура профессиональной деятельности, субъект, предмет, процесс, средства, условия, 

продукт профессиональной деятельности. 
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І. Soloshych “The structure of professional activity of environmental experts as the basis for 

formation of research competence” 

The study examines the structure of professional activity of environmental specialists as the 

basis for the formation of research competence. 

The indicators of organizational subsystem of ES professional activity are specified. These 

are: subject, object, process, tools, conditions and professional activity product. It is established 

that the content of these components has a research character. 

Organizational (external) and psychological (internal) subsystem of professional 

environmental specialists are explored. 

Defined Production functions and typical ES tasks based on HSVO EQC and OPP of 

bachelor, master training in direction 6.040106 «Ecology, Environmental Protection and Balanced 

Environmental Management». 

The study established that the defined structure of ES professional activity should become 

the basis for the development of training to form the ES research competence. 

Key words: environmental specialist, research competence, structure of professional 

activity, subject, object, process, tools, conditions, professional activity product. 

 

Актуальність дослідження і постановка проблеми. У сучасний період розвитку 

ринку праці роботодавці висувають підвищені вимоги до якості підготовки 

фахівців-екологів (ФІ), які не тільки повинні володіти професійними знаннями у 

своїй сфері діяльності, але й вміти їх застосувати під час розв’язанння виробничих 

науково-дослідних завдань. 

Тому актуальною задачею є аналіз структури професійної діяльності ФЕ з 

метою визначення науково-дослідної спрямованості та відображення її в змісті 

професійної підготовки. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Значний внесок у теорію та прикладні аспекти структури професійної підготовки 

фахівця зробили вчені-педагоги: В. Беспалько [2], М. Лазарєв [7], Т. Лазарєва [8], 

М. Скаткін [15] та ін., які дозволяють стверджувати, що розгляд структури професійної 

діяльності підготовки фахівця необхідно розглядати як комплекс проблем, розв’язання яких 

можливо здійснювати на основі обґрунтованих теоретико-методологічних підходів.  

Питанням формування змісту професійної підготовки ФЕ приділяють увагу теоретики 

та практики В. Боголюбов, М. Клименко [3], В. Некос, А. Некос [10], Н. Рідей, Ю. Рибалко 

[14] та ін. Ними визначені структура, джерела, закономірності та принципи формування 

змісту екологічної освіти, сутність теоретичного і практичного навчання. 

Сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку екології, організації 

науково-дослідної роботи, моделювання екологічних процесів розглянуті в дослідженнях 

авторів В. Петрука, Є. Володарського [13], О. Адаменко, Н. Зоріна [1] та ін.  

Незважаючи на наявність досліджень з даної проблеми, питання визначення 

структури професійної діяльності ФЕ, як основи формування у них науково-дослідної 

компетентності, залишається до кінця не розробленими.  

Постановка завдання. Метою цієї роботи є дослідження структури професійної 

діяльності фахівця-еколога з метою визначення змісту її складових для відображення в 

системі професійної підготовки до науково-дослідної роботи. 

Виклад основного матеріалу. У сучасний період розвитку суспільства гостро 

постають проблеми раціонального природокористування та забезпечення комфортного 

існування майбутніх поколінь, що вимагає налагодження нових взаємовідношень у системі 

«фахівець – об’єкт діяльності – професійна діяльність».  

Професійна діяльність ФЕ в умовах науково-технічного розвитку суспільства 

спрямована на пошук нових ідей, наукового перетворення, забезпечення збалансованого 

природокористування, тому визначення її наукового змісту створює умови для успішного 

освоєння та впровадження у виробництво наукоємних природоохоронних технологій. 
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Проведемо аналіз діяльності ФЕ з метою відображення її в системі професійної 

підготовки. Значний вплив на дослідження професійної діяльності надали роботи 

Е. Зеєра [6], Б. Ломова [9], В. Шадрікова [17] та ін.  

У нашому дослідженні ми спиралися на теоретична модель професійної діяльності, 

що запропонована Б. Ломовим [9] та В. Шадріковим [17], яка складається з організаційної 

(зовнішньої) та психологічної (внутрішньої) підсистем. 

Розглянемо показники організаційної підсистеми професійної діяльності ФЕ, до якої 

як визначено у працях М. Лазарєва, Б. Ломова [8, 9] відносять: суб’єкт, предмет, процес, 

засоби, умови, продукт професійної діяльності. Психологічна підсистема професійної 

діяльності складається з: мотивів, цілі, інформаційної основи професійної діяльності, 

програми професійної діяльності, блока прийняття рішень, результатів професійної 

діяльності, професійно-важливих якостей [9, 15]. 

Для цього проаналізовано складники професійної компетентності, з урахуванням 

базових та ключових компетенцій. Як зазначає О. Столяренко [16], базові компетенції 

включають знання, стосовно майбутньої професійної ролі, і вміння, які формуються на 

основі соціально-особистісних і загально-наукових компетенцій, що визначають 

усвідомлення студентом специфіки виконання кожної з виробничих функцій і забезпечують 

успішне формування фахових умінь і професійної мобільності. Ключові компетенції 

включають знання та вміння, що забезпезпечують можливість здійснювати професійну 

діяльність, і формуються на основі інструментальних та спеціально-професійних 

компетенцій, що дозволить фахівцю виконувати кожну з виробничих функцій. 

Розглянемо виробничі функції і типові задачі діяльності ФЕ, які виділені в новій серії 

ГСВО ОКХ і ОПП бакалавра, магістра напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування» [11, 12]. До них 

відносять: технічну, організаційну, дослідницьку, управлінську, проектувальну, контрольну, 

технологічну, прогностичну. 

В таблицях 1, 2 наведено комплекс виробничих функцій та типових задач професійної 

діяльності, які повинен опанувати ФЕ за ОКР бакалавр і магістр, як основи формування 

науково-дослідної компетентності. 
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Таблиця 1  

Виробничі функції та типові задачі професійної діяльності фахівців-екологів ОКР бакалавр 

 

Виробнича функція Типові задачі діяльності 

1 2 

Технічна – володіти комп’ютерною технікою, координувати роботу зі 

створення та використання банків екологічної інформації;  

– виконувати розрахунки розмірів збитків, платні, штрафів, ГДВ і 

ГДС;  

– проводити спостереження за станом НПС 

Організаційна – забезпечувати дотримання екологічних вимог; 

– розробляти документацію щодо охорони навколишнього 

середовища; 

– готувати і подавати документи на екологічну експертизу 

Дослідницька – оцінювати екологічний стан та вплив господарської діяльності на 

НПС; 

– розробляти висновки щодо районування та поліпшення 

екологічного стану екосистем з використанням даних моніторингових 

спостережень; 

– розраховувати розсіювання забруднень у природному середовищі;  

– виконувати в проектах розділ ОВНС;  

– брати участь у розробці карт-схем територій, підприємств тощо 

Управлінська – розробляти рекомендації щодо забезпечення екологічної безпеки; 

– розробляти заходи мінімізації деградаційних явищ в екосистемах; 

– розраховувати економічну ефективність природоохоронних заходів; 

– визначати розміри зборів та відповідальність за забруднення 

довкілля; 

– надавати рекомендації стосовно оптимізації міського середовища 

Проектувальна – розробляти проекти нормативів ГДС, ГДВ; 

– складати плани заходів і проектів відновлення порушених 

екосистем; 

– обґрунтовувати  доцільність створення заповідних об’єктів  і 

територій  

Контрольна – виконувати лабораторний аналіз хімічних, фізичних і біологічних 

показників природних і штучних об’єктів; 

– контролювати стан геологічного середовища, НПС; 

– сприяти громадському контролю за дотриманням норм 

екологічного законодавства і складати відповідні акти про порушення 

Прогностична – аналізувати стан НПС та здійснювати прогноз небезпечних 

процесів;  

– виявляти роль планетарних факторів у формуванні стану НПС і 

робити прогноз щодо його змін 
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Таблиця 2  

Виробничі функції та типові задачі професійної діяльності фахівців-екологів ОКР магістр 

Виробнича 

функція 

Типові задачі діяльності 

1 2 

Технічна – поводити технічне забезпечення екологічної безпеки і зниження 

шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров’я працівників;  

– оцінювати відповідність технологічних процесів екологічним нормам;  

– розраховувати оптимальні, з точки зору впливу на НПС, параметри 

експлуатації та обирати технічне оснащення й обладнання; 

– проводити випробування природоохоронного обладнання й технологій; 

– розробляти технологічні режими екологічно чистої продукції (ЕЧП) 

Організаційна – формувати екологічну політику, екологічний контроль підприємств;  

– організовувати захист населення, НПС при техногенних аваріях;  

– брати участь в екологічних міжнародних проектах;  

– розподіляти обов’язки у сфері природоохоронної діяльності між 

структурними підрозділами підприємства;  

– складати технічне завдання на розроблення ЕЧП;  

– формувати аудиторські висновки й рекомендації 

Дослідницька – збирати, аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію;  

– оцінювати рівень впливу технологій і виробництв на об’єкти довкілля; 

– розробляти проектну і технологічну документацію; 

– на основі знань методології та організації наукових досліджень, норм 

міжнародного законодавства розраховувати інтегральні індекси; 

– оцінювати техногенне навантаження для розвитку екологічних систем 

Управлінська – планувати екологічну діяльність об’єктів, формувати політику 

екологічної безпеки; 

– керувати роботами з виявлення екологічно небезпечних ситуацій; 

– обґрунтовувати схему управління природоохоронною роботою;  

– сприяти співпраці з науковцями і брати участь у розробці екологічних 

програм, планів і проектів;  

– проводити управління процесами розроблення та впровадження 

інноваційних технологій виробництва, ЕЧП 

Проектувальна – на основі знань параметрів технологічних процесів, інженерно-технічної 

інформації оцінювати потребу застосування систем очищення; 

– здійснювати еколого-економічну оцінку ефективності застосування 

проектних рішень;  

– розробляти рекомендації щодо оптимального використання природних 

ресурсів для реалізації стратегії енерго- та ресурсоощадності 

Контрольна – забезпечувати контроль за дотриманням вимог природоохоронного 

законодавства та ефективності природозахисних технологій;  

 – використовуючи методи і прилади контролю, визначати фізико-хімічні, 

теплофізичні характеристики викидів, скидів і відходів; 

– систематизувати отримані результати та оцінювати їх вплив на НПС;  

– розробляти плани та брати участь у проведенні контрольних перевірок, 

екологічних експертиз стану довкілля територій, підприємств тощо 
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Продовження табл. 2 

1 2 

Технологічна – здійснювати пошук новітніх техніко-технологічних рішень; 

– складати матеріально-енергетичний баланс, проводити енергоаудит; 

– оцінювати відповідність технологічних процесів екологічним 

нормативам;  

  – проводити корегування та випробування природоохоронного 

обладнання й технологій з метою врахування екологічних аспектів;  

– забезпечувати гарантії збереження здоров’я та працездатності 

працівників при вирішенні професійних завдань 

Прогностична – прогнозувати зміни екологічних параметрів довкілля;  

– запобігати та усунення наслідків екологічно небезпечних ситуацій;  

– розробляти прогнози соціально-економічного розвитку суспільства з 

урахуванням екологічних обмежень;  

– брати участь у моделюванні екологічних систем та у розробці методик 

оптимізації природокористування  

 

Визначимо наступні елементи організаційної підсистеми професійної діяльності ФЕ – 

предмет та продукт. Предметом професійної діяльності вважаються об’єкти, явища, 

процеси, на які спрямовані дії фахівця щодо перетворення їх у процесі діяльності у продукт 

[4]. З аналізу ОКХ та посадових обов’язків ФЕ оперує такими предметами в діяльності, як: 

– на ОКР бакалавр – комп’ютерна техніка, лабораторне обладнання, банк екологічної 

інформації, геосфера, біота, методичні рекомендації та інструкції; 

– на ОКР магістр – технологічні процеси, природоохоронне обладнання та технології. 

Визначимо предмети діяльності ФЕ в процесі виконання організаційної діяльності з 

аналізу роботи [3, 8, 11, 12]. В результаті такої діяльності в ФЕ предметами виступають:  

– на ОКР бакалавр – план виробництва продукції, контрольно-вимірювальні прилади, 

план проведення екологічної експертизи; 

– на ОКР магістр – план роботи підрозділу, проведення екологічного менеджменту, 

екологічного аудиту, участі в екологічних проектах міжнародного співробітництва, 

технічне завдання на розроблення ЕЧП, структура системи екологічного менеджменту. 

У процесі проектувальної діяльності предметами ФЕ можна виділити [3, 8, 11, 12]: 

– на ОКР бакалавр – технології, технологічні параметри, умови, процеси та режими 

виробництва, засоби автоматизації технологічних процесів продукції, методики технічного 

контролю, проекти нормативів ГДС, ГДВ; 

– на ОКР магістр – проектна документація, технічні та технологічні рішення, їх 

еколого-економічне обґрунтування, системи очищення викидів, скидів і утилізації відходів. 

На основі проведення аналізу виконання дослідницької професійної діяльності [3, 8, 

11, 12] отримано такі предмети, якими оперує ФЕ, а саме: 

– на ОКР бакалавр – геосфера, ґрунт, атмосферне повітря, водні об’єкти, біота, 

ландшафти, господарська діяльність на НПС, методики розміру зборів за забруднення НПС, 

проекти розділу ОВНС, заява про екологічні наслідки діяльності, карти-схеми територій; 

– на ОКР магістр – критерії, параметри технологічних процесів виробництва 

продукції та обладнання, об’єкти інтелектуальної власності, науково-технічна інформація,  

документація, методи досліджень, технології обробки інформації, норми міжнародного 

законодавства з охорони НПС, інтегральні індекси. 

В управлінській діяльності у ФЕ предметами виступають [3, 8, 11, 12]: 

– на ОКР бакалавр – план роботи підрозділу, рекомендації щодо оптимізації стану 

довкілля і забезпечення екологічної безпеки, показники стану природних компонентів; 

– на ОКР магістр – плани підвищення кваліфікації, планування екологічної діяльності 

об’єктів, екологічні проекти міжнародного співробітництва, управлінські рішення у 

природоохоронній діяльності, політика екологічної безпеки, плани та програми робіт із 
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виявлення екологічно небезпечних ситуацій, індикатори та індекси СР, схема управління 

природоохоронною роботою, розробка екологічних програм, планів і проектів. 

Фахівець-еколог у контрольній професійній діяльності оперує такими предметами, як: 

– на ОКР бакалавр – лабораторне обладнання для аналізу хімічних, фізичних і 

біологічних показників об’єктів, програми моніторингу довкілля, норми 

природоохоронного законодавства, акти про екологічні порушення; 

– на ОКР магістр – лабораторне обладнання для аналізу фізико-хімічних, 

теплофізичних характеристики викидів, скидів і відходів, норми природоохоронного 

законодавства,  природозахисні технології, методики розрахунку та плани проведення 

контрольних перевірок стану НПС, підприємств, екологічні експертизи, природоохоронні 

програми. 

У прогностичній професійній діяльності ФЕ оперує наступними предметами: 

– на ОКР бакалавр – стан геологічного середовища і біоти; 

– на ОКР магістр – стан геологічного середовища і біоти, екологічно-небезпечні 

ситуації, небезпечні кліматичні та геоморфологічні процеси, радіаційний, хімічний, 

біологічний стан, положення про екологічну політику, план заходів в галузі екологічної 

безпеки, методики оптимізації природокористування. 

Проведемо аналіз продуктів професійної діяльності ФЕ. Продуктами технічної 

діяльності виступають [3, 8, 11, 12]: 

– на ОКР бакалавр – дані банку екологічної інформації, технологічні параметри, 

умови, процеси та режими виробництва ЕЧП, нормативні документи на продукти, 

технологія та обладнання, екологічні показники якості продукції; 

– на ОКР магістр – дані банку екологічної інформації, технологічні параметри, 

режими виробництва ЕЧП, нормативні документи на продукти, показники якості ЕЧП. 

У процесі організаційної діяльності ФЕ продуктами виступають [3, 8, 11, 12]: 

– на ОКР бакалавр – план роботи підрозділу щодо виробництва ЕЧП, виконання 

дослідних робіт щодо впровадження новітніх технологій; 

– на ОКР магістр – план роботи підрозділу щодо проведення екологічного 

менеджменту, екологічного аудиту, екологічної експертизи, участі в екологічних проектах 

міжнародного співробітництва. 

Продуктами дослідницької діяльності фахівців-екологів є: 

– на ОКР бакалавр – продукти, технологія виробництва із покращеними екологічними 

критеріями, патенти на винаходи та корисні моделі, оцінка впливу на НПС, розроблені 

карти-схеми територій, підприємств; 

– на ОКР магістр – екологічні критерії, режими технологічних процесів виробництва 

ЕЧП, розроблена проектна і технологічна документація, розраховані інтегральні індекси. 

Продуктами виконання управлінської діяльності ФЕ виступають [3, 8, 11, 12]: 

– на ОКР бакалавр – план роботи підрозділу, показники стану природних 

компонентів; 

– на ОКР магістр – плани збалансованого природокористування, управлінські 

рішення у природоохоронній діяльності, програми робіт з виявлення екологічно 

небезпечних ситуацій, розраховані індикатори СР, схема управління природоохоронною 

діяльністю  підприємства, розроблені екологічні програми. 

Продуктами проектувальної діяльності фахівців-екологів виступають [3, 8, 11, 12]: 

– на ОКР бакалавр – обґрунтовані технологічні параметри, процеси виробництва 

ЕЧП, екологічні нормативи технічного рівня та якості ЕЧП, розроблені методики 

екологічного контролю, плани заходів реалізації проектів відновлення порушених 

екосистем; 

– на ОКР магістр – розроблена проектна документація, технологічні рішення, їх 

еколого-економічне обґрунтування, системи очищення викидів, скидів і утилізації відходів, 

проекти з охорони НПС, рекомендації щодо оптимального з екологічної та техніко-

економічної точки зору використання природних ресурсів. 

Продуктами контрольної діяльності ФЕ є: 
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– на ОКР бакалавр – розроблені програми моніторингу довкілля, норми 

природоохоронного законодавства, акти про екологічні порушення; 

– на ОКР магістр – розроблені природозахисні технології, методики розрахунку 

фактичних параметрів стану довкілля, плани проведення перевірок стану НПС, 

підприємств, проведена екологічна експертиза. 

Продуктами виконання прогностичної функції ФЕ виступають: 

– на ОКР бакалавр – стан геологічного середовища  і біоти; 

– на ОКР магістр – стан геологічного середовища і біоти, екологічні параметри НПС, 

екологічно-небезпечні ситуації, розроблене положення про екологічну політику, план 

заходів в галузі екологічної безпеки, методики оптимізації природокористування. 

Аналіз розглянутих предметів та продуктів діяльності ФЕ надає можливість 

стверджувати, що предмети перетворюються в продукти у процесі науково-дослідної 

діяльності фахівців. 

Проведемо аналіз наступного елементу організаційної підсистеми – засобів 

професійної діяльності, які у професійній діяльності виступають проміжною ланкою між 

суб’єктом та предметом діяльності. Конкретизуємо засоби технічної діяльності ФЕ на 

основі проведеного аналізу робіт [3, 4, 8, 11, 12]. До них відносяться: 

–  на ОКР бакалавр – нормативна документація, яка встановлює екологічні вимоги до 

сировини, матеріалів, готової продукції;  

– на ОКР магістр – плани впровадження нової техніки для виробництва ЕЧП, 

нормативна документація, яка встановлює параметри, послідовність операцій 

технологічного процесу їх виробництва, методичні матеріали щодо виробництва ЕЧП. 

Розглянемо засоби організаційної діяльності: 

на ОКР бакалавр – вимоги організації та управління процесом виробництва ЕЧП;  

– на ОКР магістр – організація технологічного процесу виробництва ЕЧП, графіки 

виконання дослідних робіт щодо впровадження технологій її виробництва, план проведення 

екологічної експертизи, екологічного менеджменту, екологічного аудиту, участі в 

екологічних проектах міжнародного співробітництва;  

З аналізу робіт [3, 4, 8, 11, 12] визначимо засоби дослідницької діяльності: 

– на ОКР бакалавр – методики, патенти, технології, обладнання на основі 

використання теорій та розв’язання винахідницьких задач щодо виробництва ЕЧП 

продукції, методики проведення експериментальних робіт, визначення та інтерпретації 

результатів досліджень; 

– на ОКР магістр – методичні рекомендації щодо складання звітів проведення 

науково-дослідних робіт, авторські свідоцтва, деклараційні патенти, промислові зразки, 

торговельні марки, раціоналізаторські пропозиції, екологічні критерії технологічних 

процесів виробництва ЕЧП. 

Визначимо засоби управлінської діяльності фахівців-екологів [3, 4, 8, 11, 12]: 

– на ОКР бакалавр – план роботи підрозділу; 

– на ОКР магістр – плани і програми управлінням збалансованого 

природокористування в галузі, плани та програми робіт з виявлення екологічно 

небезпечних ситуацій;  

Аналіз робіт [3, 4, 8, 11, 12] дає можливості виділити засоби проектувальної 

діяльності: 

– на ОКР бакалавр – нормативні матеріали з технологічної підготовки, проектування 

оптимізації критеріїв, умов технологічних процесів виробництва ЕЧП, методики та 

комп’ютерні програми розрахунку еколого-економічного стану території; 

– на ОКР магістр – проектна документація, технічних і технологічних рішень та їх 

еколого-економічне обґрунтування, системи очищення викидів, скидів і утилізації відходів, 

проекти з охорони НПС, рекомендації щодо оптимального з екологічної та техніко-

економічної точки зору використання природних ресурсів. 

Беручи до уваги розробки [3, 4, 8, 11, 12], визначаємо засоби діяльності ФЕ: 
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– на ОКР бакалавра – програми моніторингу довкілля, норми природоохоронного 

законодавства; 

– на ОКР магістр – природозахисні технології, методики розрахунку параметрів стану 

НПС, плани проведення контрольних перевірок територій, акваторій, підприємств тощо.  

До засобів технологічної діяльності ФЕ відносяться [3, 4, 8, 11, 12]: 

– на ОКР магістр – технічні вимоги до виробництва ЕЧП, параметри, послідовність 

операцій та дій технологічного процесу, роботи обладнання виробництва ЕЧП. 

Узагальнивши ідеї, висловлені в перелічених вище дослідженнях, до засобів 

прогностичної діяльності відносимо: на ОКР бакалавра та магістра – положення про 

екологічну політику, план заходів в галузі екологічної безпеки, методики оптимізації 

природокористування.  

Ґрунтуючись на результатах наших досліджень можна зазначити, що предмети 

перетворюються у продукти у процесі науково-дослідної діяльності ФЕ.  

Перейдемо до розгляду наступного елементу організаційної підсистеми – умов 

діяльності, як характеристики оточення суб’єкта в процесі виконання виробничих функцій 

[5, 11, 12]. Серед умов професійної діяльності можна виділити зовнішні, матеріальні, 

інформаційні, організаційні, психологічні, які забезпечують ефективну науково-

дослідницьку спрямованість ФЕ у технологічному процесі виробництва ЕЧП [9].  

Найбільш впливовими зовнішніми умовами діяльності ФЕ є матеріально-технічне 

забезпечення підрозділу та науково-дослідної лабораторії необхідними хімічними 

реактивами, сучасним обладнанням для проведення дослідів, комп’ютерною технікою та 

програмами. Однією із умов ефективної діяльності ФЕ можна зазначити час як її кількісну 

характеристику [8]. 

На успішність науково-дослідної діяльності ФЕ впливають матеріальні нагороди, 

заохочення, премії за якісно виконані науково-дослідні роботи, що стимулює їх наукову 

спрямованість. Створюють умови для ефективної науково-дослідної діяльності кошти, що 

виділяються для матеріально-технічного оснащення підрозділів та науково-дослідних 

лабораторій.  

Створення інформаційної бази наукової літератури, патентної бази, використання 

Інтернет-ресурсів із можливістю вивчення міжнародного досвіду розвитку екології, обмін 

інформацією, можливість прийняття активної участі у наукових конференціях з обміну 

досвіду надає можливості для успішної науково-дослідної діяльності ФЕ. 

Важливими умовами розроблення та впровадження у виробничий процес ЕЧП є 

організація наукових колективів для вирішення питань підвищення ефективності та якості 

їх виробництва, організації наукових та технологічних парків із залученням науковців ВНЗ 

та наукових центрів. 

Створення позитивного психологічного середовища у колективі, налагодження 

конструктивного спілкування між членами науково-дослідної групи, готовність до взаємодії 

з іншими науковими колективами, підтримка ділового контакту та уміння приймати 

колективне рішення дозволяють ФЕ підтримувати науково-дослідну атмосферу для 

вирішення поставлених перед ним професійних задач. 

Отже, умови професійної діяльності ФЕ є об’єктивними факторами впливу на його 

науково-дослідну спрямованість у процесі розроблення та вдосконалення ЕЧП. Результати 

аналізу підтверджують науково-дослідний характер діяльності ФЕ.   

Висновки. Проведений аналіз структури професійної діяльності ФЕ дозволив 

визначити зміст таких її складових, як суб’єкт, процес, предмет, засоби, умови, продукт 

професійної діяльності. Результати аналізу підтверджують науково-дослідний характер 

діяльності ФЕ. Визначена структура професійної діяльності ФЕ повинна стати основою для 

розробки системи професійної підготовки ФЕ для формування науково-дослідної 

компетентності. 
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Перспективами подальших досліджень. До перспективних напрямів досліджень 

даної проблематики ми відносимо питання аналізу змісту сучасного стану підготовки ФЕ до 

формування науково-дослідної компетентності. 
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