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В другій половині минулого століття в світі було остаточ
но визнано, що кризові ситуації в екологічній сфері не є тим
часовими, що вони зростають і ставлять перед людством 
критичні питання, а техногенна цивілізація почала загрожу
вати самому існуванню людства.

В той же час саме в рамках техногенної цивілізації було 
створено ефективні методи й технічні засоби діагностики 
стану довкілля та прогнозування негативних наслідків дії ба
гатьох чинників. Саме технічним засобам екологічного моні
торингу належить основна роль у визначенні антропогенно
го впливу на довкілля.

Тому об’єктивною тенденцією сучасного етапу розвитку 
екології є перенесення акцентів від загальних, морально
етичних та інших безумовно важливих складових еколо
гічних проблем, на питання створення та грамотного ви

останнім часом в Україні значно зросла потреба 
в спеціалістах, які не тільки розуміють сучасні 
екологічні проблеми, причини їх виникнення 
та можливі наслідки, але й вільно орієнтуються 
в розмаїтті технічних засобів, володіють 
специфікою екологічного моніторингу.

підготовка фахівців  
екомоніторингу в НТУУ «КПІ» 

работа С кадрами
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користання технічних засобів, оскільки ефективність 
екологічного моніторингу в цілому та правомірність зако
нодавчих і управлінських рішень обумовлюються саме 
технічними характеристиками засобів екологічного моні
торингу та кваліфікацією фахівців, які ці засоби викорис
товують.

пІдготовка кадрІв

Сьогодні в Україні фахівців для екологічної галузі готу
ють понад 300 закладів освіти. Серед них і НТУУ «КПІ» — 
найбільший технічний університет України дослідницько
го типу, один з провідних університетів Європи та світу. 

В березні 1989 року відповідно до рішення вченої ради 
тут було створено кафедру наукового та аналітичного прила
добудування для підготовки інженерів з однойменного фаху. 
В 1996 році кафедра отримує нову назву «Наукові, аналітичні 
та екологічні прилади і системи» (НАЕПС) та однойменну 
спеціальність. В назві кафедри було акцентовано на нарос
таючій глобальній проблемі екології, вирішення якої немож
ливе без фахівців, які вміють розробляти сучасні прилади 
екологічного моніторингу широкого спектру та працювати з 
ними. 

Базову підготовку фахівців кафедра здійснює за напря
мом 6.051003 «Приладобудування», включеним до галу
зі знань «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно
вимірювальні технології». З 2011 року підготовка фахівців на 
кафедрі НАЕПС ведеться за напрямом «Приладобудування» 
та спеціальністю «Прилади і системи екологічного моніто
рингу».

Відповідні спеціалізації створені в Ужгородському націо
нальному університеті (кафедра приладобудування), Східно
українському національному університеті ім. В. Даля (кафедра 
електротехніки), Донецькому національному технічному уні
верситеті (кафедра електротехніки), НТУ «Харківський полі
технічний інститут» (кафедра приладів і методів контролю).

Викладання дисциплін фаху «Прилади і системи еколо
гічного моніторингу» в різних вишах України може мати свої 
особливості, що цілком закономірно з врахуванням масш
табів нашої держави та географії розташування ВНЗ. Зміст, 

РАБОТА С КАДРАМИ
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формат і наповнення дисциплін в кожному закладі врахову
ють природні відмінності, історію розвитку та стан промис
ловості в регіоні, а також екологічні умови проживання на
селення.

Спільним для навчальних програм всіх ВНЗ має бути 
матеріал, який би показав студенту специфіку обраного 
фаху та його визначальне місце в сукупності фахів екологіч
ного спрямування. Це має орієнтувати студента на свідоме 
ставлення до оволодіння однією з найважливіших професій 
сьогодення.

оСобливоСтІ навчального планУ  
фахУ «прилади І СиСтеми  
екологІчного монІторингУ»

Прийняту кафедрою концепцію підготовки фахівців орі
єнтовано на забезпечення потреб екологічної галузі та ре
альних перспектив застосування отриманих знань у сучас
них умовах, що досягається збалансованим навчальним 
планом, основу якого складають традиційні для провідного 
технічного університету дисципліни.

До циклу фундаментальних та професійноорієнтованих 
дисциплін належать вища математика, фізика, інформатика, 
інженерна комп’ютерна графіка, теоретична механіка, фізична 
хімія, метрологія, спеціальні розділи фізики, матеріалоз
навство та конструкційні матеріали, теоретичні основи елек
тротехніки (теорія електричних кіл), теоретичні основи 
інформа ційновимірювальної техніки, аналогова схемотехні
ка, електроніка, прикладна механіка, цифрова електроніка, 
мікро процесорна техніка, офісні комп’ютерні технології тощо.

Основу фахових компонентів навчального плану кафедри 
становлять нові дисципліни, перелік і зміст яких постійно онов
люються відповідно до викликів часу: аналітичні екологічні при
лади, метрологічне забезпечення аналітичних приладів, моні
торинг атмосфери, прилади вимірювання параметрів довкілля, 
прилади радіаційних вимірювань, прилади контролю якос
ті харчових продуктів, комп’ютеризовані системи технолого
екологічного моніторингу, прилади неруйнівного контролю, ін
формаційні технології в екології, екологічна безпека, екологіч
ний аудит, екологія сталого розвитку тощо.
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Навчальним планом освітньокваліфікаційного рівня 

«магістр» передбачається також вивчення таких дисциплін, 
як патентознавство та авторське право, архітектура ком
п’ютерних мереж, геоінформаційні технології екологічного 
моніторингу, математичне моделювання систем і процесів, 
математичні методи оптимізації та основи наукових дослі
джень, які знайомлять студентів з методологією наукових 
досліджень та допомагають орієнтуватися при виборі май
бутньої наукової роботи.

Відповідно до сучасних реалій близько 20 % навчального 
матеріалу становлять дисципліни економікоуправлінського 
спрямування (економіка, маркетинг, менеджмент, сертифіка
ція, логістика) та іноземна мова професійного спрямування.

Аналітичне екологічне приладобудування сьогодні роз
глядається як самостійна галузь екологічної науки, а струк
тура, задачі та роль сучасного аналітичного екологічного 
приладобудування в навчальних планах Університету ви
світлюються з врахуванням концепції екологічної освіти 
України.

Очевидно, що задачі створення ефективних методів та 
технічних засобів для екологічного моніторингу завжди за
лишатимуться актуальними. Можна сказати, що фахівець зі 
спеціальності «Прилади і системи екологічного моніторин
гу» ніколи не залишиться без роботи.

державне регУлювання екологІчного 
монІторингУ

25 лютого 2013 року опубліковано проект постанови Ка
бінету Міністрів України «Про затвердження порядку прове
дення моніторингу навколишнього природного середовища 
підприємствами, установами та організаціями, діяльність 
яких призводить або може призвести до погіршення стану 
навколишнього природного середовища та положення про 
автоматизовану інформаційноаналітичну систему моніто
рингу навколишнього природного середовища та забезпе
чення доступу до екологічної інформації». 

Проект врахує процеси, які спостерігаються в останні 
роки та які триватимуть: зростання обсягів екологічної ін
формації, яка передається, збільшення кількості датчиків
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передавачів і користувачівотримувачів екологічної інфор
мації, погіршення умов роботи інфраструктурних і струк
турних елементів економіки, пов’язане з глобальними 
змі нами клімату.

Вчені кафедри взяли участь в обговоренні цього важли
вого документа. Поперше, з наведеного вище переліку 
дисциплін видно, що певну частину навчального плану ка
федри безпосередньо орієнтовано на задачі проекту. Тобто 
вже сьогодні проводиться підготовка кадрів для забезпе
чення моніторингу навколишнього середовища підприєм
ствами, установами та організаціями, а провідні науково
педагогічні працівники мають великий досвід розроблення 
та експлуатації технологічних датчиків для контролю пара
метрів довкілля.

Подруге, чільне місце в цьому документі відведено 
інформаційноаналітичним системам моніторингу (ІАСМ), які 
можуть забезпечувати інформаційну технологію спостере
ження, збирання, оброблення, передавання, збереження та 
аналізу інформації про стан довкілля, обсяги викидів та вико
ристаної енергії, прогнозування змін і розроблення науково 
обґрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рі
шень. В документі конкретизовано, що ІАСМ формується 
шляхом розвитку інформаційної інфраструктури відповідно 
до сучасних вимог на основі новітніх наукових досягнень та 
автоматизованих геоінформаційних технологій.

На нашу думку, перспективним варіантом побудови 
ІАСМ є використання архітектурних принципів одноранго
вих мереж. В цьому варіанті алгоритмічне забезпечення 
ІАСМ модифікується таким чином, щоб у випадку збоїв ка
налу зв’язку постів спостереження  із серверним вузлом 
пакети збереженої інформації передавалися за допомогою 
оверлейної маршрутизації на інші вузли мережі відповідно 
до метрики локальності. При цьому жодний з каналів зв’язку 
системи не буде навантажений в режимі повного насичен
ня, що в цілому підвищує стабільність каналу зв’язку при 
зменшенні витрат на виготовлення апаратури та програм
ного забезпечення. 

Крім того, розробникам та системним інтеграторам рі
шень моніторингу параметрів довкілля надається можливість 
переносити значну частину інформаційнокомунікаційної 
інфраструктури підприємства на платформу територіально 
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розосереджених однорангових мереж, що дозволить змен
шити енергоспоживання та матеріальні витрати на утриман
ня окремих серверних ферм. Елементи такого рішення роз
глядаються при вивченні магістерських дисциплін «Архітек
тура комп’ютерних мереж» та «Геоінформаційні технології 
екологічного моніторингу».

наУково-доСлІдна робота

Належний рівень навчального процесу в НТТУ «КПІ» за
безпечується активною науковою та винахідницькою діяль
ністю науковопедагогічних працівників структурних під
розділів.

Основним напрямом науководослідної роботи на ка
федрі НАЕПС є створення засобів аналітичного контролю 
та технологоекологічного моніторингу для вирішення 
комплексної проблеми економії енергоресурсів, зменшен
ня забруднення довкілля та оптимізації технологічного циклу 
на енергетичних об’єктах.

Зокрема, за участі фахівців кафедри НАЕПС створено 
газоаналітичну систему екологічного моніторингу, яка до
зволяє в реальному часі вимірювати склад газів фактично в 
зоні горіння й за результатами вимірювання коригувати 
співвідношення «повітря/паливо» для оптимізації процесів 
горіння, зменшення споживання палива, мінімізації токсич
них викидів в атмосферу. Цю систему рекомендовано для 
впровадження на енергетичних об’єктах (ТЕЦ, котельні, 
сміттєспалювальні заводи), де спалюються значні обсяги 
палива й на яких потрібно підвищити ККД та знизити рівні 
шкідливих викидів у довкілля. Впровадження системи до
зволяє оптимізувати процес горіння, знизити витрати па
лива, зменшити викиди токсичних газів на 10–15 %, збіль
шити кількість спалюваного сміття на питому одиницю па
лива.

Важливим напрямом наукової діяльності кафедри є 
участь у розробленні приладів для контролю головних за
бруднювачів атмосфери: NO, NO
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S. Науковою школою кандидата технічних наук, до

цента Владислава Приміського на замовлення МНС Украї
ни та Київської міської держадміністрації створено мобільну 
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лабораторію екологічного контролю, призначену для екс
пресаналізу стану довкілля в мегаполісі. Станція забезпе
чує контроль забруднення атмосферного повітря, а також 
контроль параметрів забруднення води в р. Дніпро та інших 
водоймах, контроль забруднення ґрунтів, радіаційний кон
троль довкілля тощо.

Визнаним напрямом навчальнонаукової діяльності ка
федри також є створення та дослідження принципово но
вого класу засобів контролю — телевізійних інформаційно
вимірювальних систем (ТІВС). Загальна методика застосу
вання ТІВС полягає в формуванні зображення об’єкта, 
перетворенні його на цифровий код та використанні алго
ритмів, які забезпечують необхідну точність вимірювання 
енергетичних і геометричних параметрів. 

Кафедра зацікавлена і постійно дбає про розширення 
наукових контактів, активно співпрацює з провідними під
приємствами екологічної галузі, з технічними університета
ми України (Донецьким НТУ, Вінницьким НТУ, Івано
Франківським НТУ нафти і газу, Харківським НТУ ХПІ, а та
кож з інститутами Національної академії наук України: 
Інститутом проблем міцності ім. Г. С. Писаренка, Інститутом 
електрозварювання ім. Є. О. Патона, Інститутом фізики на
півпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, Інститутом кібернетики 
ім. В. М. Глушкова).

В рамках угоди про наукове співробітництво між кафед
рою та фірмою Impex HighTech GmbH (Німеччина) прова
дяться наукові дослідження інструментальнометодичної 
бази екологічного моніторингу довкілля, кафедра отрима
ла для використання в науковій роботі та в навчальному 
процесі сучасний комбінований газоаналізатор Infralyt ви
робництва компанії Saxon Junkalor GmbH.

Ґрунтовна підготовка випускників кафедри (звісно, за 
умови добросовісного ставлення до навчання) забезпечує 
реальне застосування ними знань і умінь та швидке досяг
нення успіхів в роботі в будьякій галузі науки, промисло
вості, управління, соціальної сфери. Більшість випускників 
працюють в Києві (у Всеукраїнському НДІ аналітичного при
ладобудування, ДП «Укрметтестстандарт», ТОВ «Автоеко
прилад, компанії «Проба» тощо).

Випускники кафедри працюють також в органах еколо
гічної інспекції та екологічного аудиту, в екологічних підроз
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ділах промислових підприємств; на наукових та інженерних 
посадах в різних галузях економіки (в нанобіотехнології, 
медицині, на транспорті, в харчовій промисловості, в кому
нальному господарстві, у криміналістиці); на посадах ви
кладачів у ВНЗ України (з дипломом магістра).

Орієнтири фаху на ринок праці України відповідають та
кож і структурі європейського ринку праці, де екологічний 
моніторинг є одним із пріоритетів. Випускники кафедри 
працюють в США, Німеччині, Англії, Швейцарії, Йорданії, 
Росії.   
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