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Перехід до особистісно-орієнтованого навчання підштовхує фахівців до 

пошуку нових способів організації навчальних занять і практик студентів та 

аспірантів. У [1] ми наводили основні принципи організації екологічного 

освітнього простору – такого середовища, в якому відбувається гармонійний 

розвиток професійних компетенцій студента. З точки зору екопсихологічної 

фасилітації, навчання студента зводиться до недирективного педагогічного 

супроводу останнього у його власній траєкторії професійного розвитку [1, 2].  

Поряд із впровадженням принципів організації екологічного простору у 

навчанні студентів на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю, ми 

спробували застосувати ці принципи в організації педагогічної практики 

аспірантів, що навчаються за програмою підготовки докторів філософії за 

спеціалізацією «Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного 

контролю і діагностики». Аспірантам було запропоновано самостійно 

визначити вид, зміст та план-графік виконання завдань практики у 

відповідності до затвердженої програми. З боку керівника практики надавався 

супровід у вигляді консультацій з проблемних питань за запитом аспірантів. 

Аналізуючи результати організації педагогічної практики аспірантів, ми 

спостерігаємо певні протиріччя, які вимагають проведення подальших 

досліджень. Так, один з аспірантів показав відмінні результати і виконав 

завдання – більше, ніж було узгоджено на початку практики. Однак у 

відношенні до іншого аспіранта екофасилітативний підхід мав дещо інший 

ефект, ніж ми очікували: аспірант поставив собі завдання практики, але не 

виконав їх. 

 Отже, ми плануємо провести пролонговане спостереження особливостей 

застосування екофасилітативного підходу в організації педагогічної практики 

аспірантів технічної спеціалізації з можливим розширенням досліджуваних 

груп. 
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