
Затверджено рішенням вченої ради. 

Протокол від ____.___________._____р. № ____ 

Голова ради ________________ А. В. Васильєв 

       
(підпис) 

 
 
 
 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  

Екологія 

(назва освітньої програми) 

 

 

Освітній ступінь Бакалавр 

Галузь знань 10 – Природничі науки 

Спеціальність 101 – Екологія 

Спеціалізація  

Кваліфікація Бакалавр з екології 

Тип диплома Одиничний 

Обсяг програми 240 кредитів / 4 роки 

Вищий навчальний 
заклад 

Сумський державний університет 

Акредитуюча 
організація 

Акредитаційна комісія України 

Період акредитації Не акредитована 

Рівень програми 
Перший рівень вищої освіти (Закон України «Про вищу освіту»), 

НРК – 6 рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 



 

1. МЕТА ПРОГРАМИ 

Мета освітньої 
програми 

Програма пропонує комплексний підхід до вивчення питань у галузі 

екології, охорони навколишнього середовища та природокористування 

через теоретичне та практичне навчання. Дана програма формує у 

студентів комплекс знань, умінь та навичок у галузі екології, охорони 

навколишнього середовища та збалансованого природокористування. 

Метою програми є підготовка висококваліфікованих професійних 

екологів, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі екології, охорони навколишнього природного 

середовища та природокористування, що передбачає застосування 

теорій та методів наук, пов’язаних з екологією, охороною довкілля та 

природокористуванням, які характеризуються міждисциплінарністю. 

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована 

на розвиток у студентів глибоких знань у галузі екології та захисту 

навколишнього середовища з широким доступом до працевлаштування, 

та формування критичного мислення й здатності до подальшого 

навчання. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 

Предметна 
область 

Об’єкт: структура та функціональні компоненти екосистем різного 

рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація 

природокористування. 

Мета навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу 

знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у 

сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування через теоретичне та практичне навчання. 

Теоретичний зміст предметної області. Поняття, концепції, 

принципи природничих наук, сучасної екології та їх використання для 

охорони навколишнього середовища, збалансованого 

природокористування та сталого розвитку. Застосування концепцій, 

теорій та наукових методів природничих наук для розв’язання 

спеціалізованих задач та вирішення практичних екологічних проблем, 

які характеризуються комплексністю, невизначеністю умов. 

Методи, методики та технології. Здобувач має оволодіти методами 

збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень; 

навичками науково–виробничої, проектної, організаційної та 

управлінської діяльності; здатністю до педагогічної та просвітницької 

діяльності в сфері екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування. 

Інструменти та обладнання: обладнання, устаткування та програмне 

забезпечення, необхідне для натурних, лабораторних та дистанційних 



досліджень будови та властивостей екологічних систем різного рівня та 

походження. 

Основний фокус 
програми та 
спеціалізації 

Загальна програма: «Екологія». Акцент робиться на здобутті 

навичок та знань з екології, охорони навколишнього природного 

середовища та збалансованого природокористування, що передбачає 

визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного 

зростання: магістерські професійні та наукові програми. 

Орієнтація 
програми 

Освітньо-професійна програма. 

Особливості та 
відмінності 

Програма виконується в активному дослідницькому середовищі. 

 

 

3. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ 

Професійні права Фахівець підготовлений до роботи в таких галузях: технічні 

випробування та дослідження (вимірювання чистоти води та повітря, 

радіоактивності; аналіз стану навколишнього середовища); управління 

в соціальній сфері (управління програмами, спрямованими на зростання 

добробуту людей у галузях охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, 

відпочинку, охорони навколишнього середовища, будівництва житла, 

надання соціальних послуг); діяльність ботанічних садів, зоопарків та 

заповідників (діяльність ботанічних садів, дендрологічних парків, 

зоопарків та заповідників, діяльність природних заповідників, у т.ч. 

дикої природи); надання послуг в рослинництві і тваринництві (захист 

навколишнього середовища при виконанні технологічних операцій в 

рослинництві і тваринництві, а саме обробка ґрунту, внесення добрив, 

захист рослин, компостування і переробка відходів тваринництва); 

облаштування ландшафтів (облаштування і догляд ландшафту з метою 

захисту навколишнього середовища, а саме відновлення природного 

стану, рекультивація, меліорація земель, створення умов для затримки 

вологи, відстійників дощової води). 

Продовження 
освіти 

(академічні 
права) 

Можливість навчання за програмою другого рівня вищої освіти за 

цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом 

бакалавра) або суміжною – магістерські (освітньо-професійні / 

освітньо-наукові) програми вищої освіти. Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

 
 

 
 
 
 



4. ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Підходи до 
викладання та 

навчання 

Методи викладання залежать від форми навчання (очне, заочне, 

дистанційне навчання): лекції; семінари (навчання в невеликих групах); 

консультації; наукові семінари; практикуми або тренінги; практичні 

заняття в групі; заняття з розв’язання проблем; лабораторні заняття; 

демонстраційні класи; стажування/практика; практика на робочому 

місці (виробнича практика); польові дослідження; дистанційне 

навчання. 

Форми контролю Формативне – письмові та усні коментарі та настанови викладачів в 

процесі, формування навичок самооцінювання, залучення студентів до 

оцінювання роботи один одного. 

Сумативне – письмові іспити з навчальних дисциплін, оцінювання 

поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів 

(письмові есе, презентації, тестування), захист звітів з практики, захист 

курсових робіт (проектів), прилюдний захист кваліфікаційної роботи 

бакалавра, комплексний іспит. 

 

 

5. ОЧІКУВАНІ ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів 

відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Загальні 
компетентності 

Здатність синтезувати знання з фахових та гуманітарних дисциплін у 

цілісне світосприйняття та світорозуміння. 

Вміння спілкуватися рідною мовою, використовувати відповідну 

термінологію. 

Знання іноземної мови. 

Здатність до представлення комплексної інформації у стислій формі 

усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні 

технології та відповідні терміни. 

Здатність використовувати знання та практичні навички для 

дослідження стану довкілля і можливих перетворень в ньому. 

Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

Здатність використовувати сучасні програмні продукти для 

вирішення практичних та наукових завдань з екології та охорони 

навколишнього природного середовища. 

Знання новітніх технологій (геоінформаційних, нанотехнологій, 

біотехнологій та ін.). Здатність використовувати знання новітніх 

технологій для захисту екосистем. 

Здатність забезпечувати необхідний рівень особистої фізичної 



підготовленості та психічного здоров’я. 

Фахові 
компетентності 

Здатність обґрунтовувати власну точку зору та висновки, 

використовуючи основні теорії та концепції наук про навколишнє 

середовище. 

Здатність організовувати та здійснювати лабораторні та польові 

дослідження об’єктів / складових навколишнього природного 

середовища у адекватний та безпечний спосіб (у тому числі із 

використанням інформаційних технологій). 

Здатність описувати результати лабораторних та польових 

досліджень і складати відповідні звіти, інтерпретувати та оцінювати 

результати екологічних досліджень у логічний спосіб. 

Здатність обирати методи та інструментальні засоби для вирішення 

практичних проблем у сфері екології, природокористування та охорони 

навколишнього середовища. 

Здатність оцінювати вплив господарської діяльності на навколишнє 

середовище, у т.ч. ідентифікувати екологічні правопорушення. 

Уміння прогнозувати стан окремих складових навколишнього 

природного середовища, у т.ч. із використанням методів математичного 

моделювання. 

Здатність пропонувати заходи щодо вирішення практичних проблем 

у сфері екології, природокористування та охорони навколишнього 

середовища. 

Уміння оцінювати екологічні ризики різних видів господарської 

діяльності. 

Здатність застосовувати в професійній діяльності основні положення 

національного екологічного законодавства, ідентифікувати екологічні 

правопорушення. 

Здатність орієнтуватися у світових та вітчизняних стандартах та 

регламентах з екологічного управління. 

Здатність проводити польові дослідження морфологічних одиниць 

певного ландшафту, аналізувати і кількісно оцінювати антропічних 

факторів, вплив яких має місце на досліджуваній території, 

формулювати висновки і пропозиції щодо зменшення негативного 

впливу антропічних факторів і шляхів відновлення порушених чи 

втрачених елементів ландшафту. 

Здатність до систематизації та практичного застосування 

теоретичних знань для вирішення поставленої у темі дипломного 

проекту науково-екологічної задачі. 

 
 



6. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Програмні 
результати 
навчання 

– володіння базовими навичками мовлення, необхідними для читання 

оригінальної літератури на рідній та іноземній мові для одержання 

науково-технічної інформації; 

– уміння опанувати самостійний критичний стиль мовлення, формувати 

логічно обґрунтовану власну позицію щодо актуальних проблем 

сьогодення; 

– знання і розуміння сутності процесів у природі та техносфері; 

– уміння виконувати експерименти, описувати, аналізувати та критично 

оцінювати експериментальні дані; 

– уміння використовувати основні сучасні програмні продукти для 

вирішення науково-технічних задач з екології та охорони 

навколишнього природного середовища; 

– уміння за допомогою засобів фізичної культури і спорту та 

дотримання засад здорового способу життя формувати і підтримувати 

оптимальний рівень власної психофізичної стійкості для забезпечення 

дієздатності; 

– знання фундаментальних розділів фізики, хімії і біології, технічних і 

програмних засобів реалізації інформаційних технологій; 

- знання теоретичних основ загальної, соціальної екології, екології 

людини; 

– знання основ вчення про атмосферу, гідросферу, біосферу і 

ландшафтоведення; 

– уміння використовувати природничо-наукові знання при аналізі і 

рішенні екологічно проблем; 

– знання теоретичних основ екологічного моніторингу, нормування і 

зниження забруднення навколишнього середовища, техногенних систем 

і екологічного ризику; 

– уміння розуміти, висловлювати і критично аналізувати базову 

інформацію у області екології і природокористування; 

– уміння характеризувати природні ресурси, класифікувати техногенні 

забруднення за походженням, ступенем небезпечності; 

– уміння обирати і розробляти заходи щодо зменшення антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище; 

– знання основ природокористування, економіки природокористування, 

стійкого розвитку, оцінки дії на навколишнє середовище, правових 

основ природокористування і охорони навколишнього середовища; 

– уміння здійснювати збір і обробку первинної документації для оцінки 

дій на навколишнє середовище, застосовування екологічних знань до 

аналізу прикладних проблем у різних областях господарської 

діяльності; 

– уміння оцінювати в загальному вигляді антропогенну дію на 

навколишнє середовище, оцінювати міру екологічного ризику; 

– знання правових норм у сфері охорони навколишнього середовища, 



основ економіки і соціології; 

– уміння використовувати правові норми, регулюючі відношення 

людини до людини, суспільства, навколишнього середовища; 

– уміння досліджувати ландшафти, аналізувати їх стан та особливості 

функціонування; 

– уміння визначати шляхи та напрямки покращення існуючого 

екологічного становища на об’єктах дослідження; 

– уміння розв’язувати задачі національного природокористування, 

вирішувати проблеми захисту навколишнього середовища від 

техногенного впливу, розраховувати окреме очисне устаткування, 

створювати та розробляти екологічно чисті технології тощо. 

 
 

7. РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

№ 

Вид навчальної діяльності 

Обсяг, 

кредитів 

ЄКТС 

1 ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 65,0 

1.1 Обов’язкові навчальні дисципліни 50,0 
1.1.1 Іноземна мова 5,0 

1.1.2 Українознавство з комунікативним курсом української мови 5,0 

1.1.3 Філософія 5,0 

1.1.4 Загальна та органічна хімія 5,0 

1.1.5 Аналітична та фізколоїдна хімія 5,0 

1.1.6 Фізика 5,0 

1.1.7 Вища математика 5,0 

1.1.8 Прикладна механіка 5,0 

1.1.9 Інженерна графіка в екології 5,0 

1.1.10 Інформатика і системологія 5,0 

1.2 Вибіркові навчальні дисципліни 15,0 

1.2.1 Політологія 5,0 

1.2.2 Аналіз даних в Excel 5,0 

1.2.3 Фізичне виховання 5,0 

1.2* Іноземна мова за вибором* 5,0* 

2 ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 155,0 

2.1 Обов’язкові навчальні дисципліни 110,0 

 Обов’язкові навчальні дисципліни за спеціальністю 110,0 

2.1.1 Вступ до фаху 5,0 

2.1.2 Біологія 5,0 

2.1.3 Загальна екологія (та неоекологія) 5,0 

2.1.4 Геологія з основами геоморфології 5,0 

2.1.5 Гідрологія та гідробіологія 5,0 



2.1.6 Метеорологія і кліматологія 10,0 

2.1.7 Ґрунтознавство 5,0 

2.1.8 Біогеохімія 5,0 

2.1.9 Ландшафтна екологія 5,0 

2.1.10 Техноекологія 5,0 

2.1.11 Основи токсикології та нормування антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище 

5,0 

2.1.12 Моніторинг довкілля 5,0 

2.1.13 Біотехнології з основами мікробіології 5,0 

2.1.14 Природоохоронне законодавство та екологічне право 5,0 

2.1.15 Моделювання і прогнозування стану довкілля 5,0 

2.1.16 Організація управління в природоохоронній діяльності 5,0 

2.1.17 Екологічна безпека 5,0 

2.1.18 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища 5,0 

2.1.19 Екологічне інспектування 5,0 

2.1.20 Основи охорони праці та БЖД 5,0 

2.1.21 Економіка 5,0 

2.2 Вибіркові навчальні дисципліни 45,0 

2.2.1 Екологія людини 5,0 

2.2.2 Радіоекологія 5,0 

2.2.1* Медико-біологічні основи безпеки* 5,0* 

2.2.2* Соціальна екологія* 5,0* 

 Вибірковий блок №1 «Урбоекологія»  

2.2.3 Урбоекологія 5,0 

2.2.4 Ландшафтна архітектура 5,0 

2.2.5 Муніципальна екологічна діяльність 10,0 

2.2.6 Екологічна експертиза 10,0 

2.2.9 Технології утилізації та видалення відходів 5,0 

 Вибірковий блок №2 «Екологія лісового та заповідного 
господарства» 

 

2.2.10 Флора та фауна лісів 10,0 

2.2.11 Лісознавство 10,0 

2.2.12 Заповідна справа 5,0 

2.2.13 Оцінка впливу на довкілля та екологічна експертиза 10,0 

2.2.14 Рекультивація ландшафтів 5,0 

2.2.15 Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності 5,0 

3 ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 9,0 
3.1.1 Практика навчальна 4,5 

3.1.2 Переддипломна практика 4,5 

4 АТЕСТАЦІЯ 11,0 
4.1.1 Захист кваліфікаційної роботи 10,5 

4.1.2 Комплексний іспит 0,0 

 ВСЬОГО 240,0 

 



8. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Форми атестації 
здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи бакалавра (дипломного проекту) та комплексного іспиту. 

Вимоги до 
кваліфікаційної 

роботи 
(за наявності) 

Кваліфікаційна робота бакалавра оформлюється згідно вимог ДСТУ 

3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки».  

 

 

 

 

Гарант освітньої програми/ 

Заступник завідувача  

кафедри прикладної екології, к.т.н., доцент               І.О. Трунова 


