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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 

охорони  навколишнього  середовища  та  екологічної  безпеки.  Метою  

програми  є підготовка висококваліфікованих і професійних екологів, 

здатних вирішувати наукові задачі  та  питання  щодо  зменшення  рівня  

антропогенного  впливу  на  навколишнє середовище,  розробки  

ефективних  природоохоронних  заходів,  а  також  розв’язувати 

практичні завдання у галузі екології та охорони навколишнього 

середовища. 

 

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 та охорони навколишнього середовища 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 та охорони навколишнього середовища. 

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 

Акцент у програмі робиться на здобутті навичок та знань з екології та 

охорони навколишнього середовища, що передбачає визначену 

зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання. 



спеціалізації Спеціалізація: «Екологія та охорона навколишнього середовища» 

передбачає поглиблені знання в галузі охорони навколишнього 

середовища та екологічної безпеки. 

Орієнтація 
програми 

Програма професійна прикладна: структура програми передбачає 

динамічне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний 

підхід до вирішення сучасних екологічних проблем на локальному, 

регіональному та національному рівнях. Дисципліни та модулі 

програми засновані на теоретичних знаннях, які тісно пов’язані з 

практичними навичками. Програма дозволяє студентам набути 

необхідних навичок в галузі екології, охорони навколишнього 

середовища, екологічної безпеки. 

Особливості та 
відмінності 

Програма виконується в активному дослідницькому середовищі. 

 

3. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ 
 

Професійні права Фахівець підготовлений до роботи в таких галузях: дослідження й 

експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук 

(дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій, 

інших природничих і технічних наук); інша професійна, наукова та 

технічна діяльність (консультування з питань безпеки, у сфері 

навколишнього середовища, з інших технічних питань); надання 

ландшафтних послуг (рослини для захисту від шуму, вітру, ерозії, 

видимості та яскравості; збереження ландшафту та догляд за ним); 

державне управління загального характеру, соціально-економічне 

управління (регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури 

та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального 

страхування); сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних 

із ними послуг (допоміжна діяльність у сільському господарстві та 

післяурожайна діяльність; допоміжна діяльність у рослинництві); 

діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг 

технічного консультування; освіта (професійно-технічна освіта на рівні 

вищого професійно-технічного навчального закладу; вища освіта; інші 

види освіти); діяльність організацій промисловців і підприємців, 

професійних організацій. 

Продовження 
освіти 

(академічні 
права) 

Можливість навчання за програмою третього рівня за цією галуззю 

знань.  

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

 

 

4. ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Підходи до 
викладання та 

Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, 

лабораторних робіт, семінарів, індивідуальних занять, роботи в малих 



навчання групах, проходження практики, консультацій з викладачами, 

самостійної роботи студентів. 

Форми контролю 

Звіти про проходження практики, контрольні роботи, тестування, 

курсові проекти, письмові екзамени. Підсумкова атестація – підготовка 

та захист кваліфікаційної роботи магістра. 

 

5. ОЧІКУВАНІ ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі екології та охорони навколишнього середовища або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів 

відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 
Загальні 

компетентності 
− здатність до професійного спілкування та перекладу з іноземних 

джерел інформації екологічного спрямування; 

− здатність застосовувати положення законодавства України про 

інтелектуальну власність при визначенні та оцінюванні об’єктів та 

суб’єктів права інтелектуальної власності, оформленні прав 

інтелектуальної власності; 

− здатність використовувати сучасні методи захисту довкілля, 

принципи комплексного захисту природних екосистем і людського 

суспільства від екологічно небезпечних природних і техногенних 

процесів (явищ); 

− навички у використовуванні приладів і сучасного обладнання 

для оцінки екологічної безпеки на окремих територіях; 

− здатність застосувати принципи організації та структури 

цивільного захисту України, правових, нормативно-технічних та 

організаційних основ цивільного захисту населення в спільній системі 

безпеки держави, здатність до їх застосування при плануванні і 

організації заходів із захисту населення і виробничого персоналу від 

наслідків аварій, катастроф, стихійних лих; 

− здатність приймати ефективні рішення у сфері цивільного 

захисту з урахуванням особливостей професійної діяльності, а також у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій (аварій, катастроф); 

− здатність застосовувати вимоги нормативних та інших 

законодавчих актів з охорони праці при забезпеченні функціонування 

системи управління охороною праці на підприємстві, оцінці стану 

виробничого середовища, визначенні умов і засобів його поліпшення; 

− знання принципів, методів та організаційних процедур наукової 

діяльності, загальнонаукових (традиційних, сучасних),

 конкретно-наукових (міждисциплінарних, спеціальних) методів 

досліджень, розуміння причинно- наслідкових зв’язків розвитку 

суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній 

діяльності; 

−  здатність до пошуку, опрацювання та узагальнення професійної, 

науково-технічної інформації, знання в галузі сучасних інформаційних 

технологій і ресурсів, необхідних в професійній і соціальній 



діяльності; 

− навички у отриманні, збереженні, обробці, поширенні 

професійної та науково-технічної інформації; 

− здатність застосовувати педагогічно-психологічні засади 

навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах; 

− здатність використовувати нормативно-правові та організаційні 

основи навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах; 

− навички щодо впровадження сучасних технічних засобів 

навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах; 

Фахові 
компетентності 

− здатність використовувати принципи коеволюції суспільства і 

природи, сталого розвитку в професійній і соціальній діяльності; 

− здатність застосовувати індикатори сталого розвитку для 

обґрунтування рішень, пов’язаних з розвитком соціально-економічних 

систем; 

− здатність застосовувати засади і принципи державної політики у 

сфері охорони довкілля та раціонального природокористування; 

− навички використовування природоохоронних технологій, які 

дозволяють мінімізувати техногенний влив на природні системи; 

− здатність формувати систему екологічного менеджменту та 

процедур управління діяльністю підприємств, складових екологічного 

управління, функцій, завдань органів екологічного управління; 

− здатність аналізувати та оцінювати стан довкілля за допомогою 

геоінформаційних систем і технологій; 

− навички роботи в комп’ютерних мережах, використання 

сучасних інформаційних технологій та програмних засобів; 

− знання теоретичних основ забезпечення екологічної безпеки; 

− знання прояву екологічної небезпеки у різних середовищах; 

− знання прояву окремих показників екологічної небезпеки 

залежно від її характеристики; 

− знання причин та характеру надзвичайних природних і 

антропогенних ситуацій; 

− знання щодо чинників впливу екологічно небезпечних явищ та 

процесів на біологічні та фізіологічні показники стану людини, 

здатність їх застосовувати для визначення соціальних наслідків 

техногенних змін стану довкілля; 

− знання основних принципів державної політики у сфері 

екологічного контролю; 

− знання засобів проведення екологічного контролю стану 

природного середовища, в т.ч. технічних; 

− здатність освоювати і використовувати сучасне обладнання та 

застосовувати новітні технології для проведення досліджень; 

− здатність використовувати принципи збереження біологічного і 

ландшафтного різноманіття, створення екологічної мережі; 

− сучасна обізнаність щодо національних та міжнародних програм 

та законодавчих актів формування екомережі різного ступеня 

організації; 

− використання методів розрахунку екологічного ризику для 

оцінювання рівня антропогенного впливу на стан об’єктів ПЗФ; 

− використання знань про принципи просторової диференціації 

різних категорій та об’єктів ПЗФ на певній місцевості; 

− знання принципів інтегрованого управління природними 



ресурсами водних екосистем за басейновим принципом; 

− знання методів підвищення ефективності водоохоронних 

заходів; 

− використання знань сучасних галузевих проблем щодо 

оптимізації стану сільськогосподарських об’єктів; 

− здатність проводити дослідження техногенно-змінених 

ландшафтів для наукового обґрунтування управлінських рішень з 

метою забезпечення стійкості цих ландшафтів 

 
6. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмні 
результати 
навчання 

− проводити аналіз, синтез, творче осмислення, оцінювання та 

систематизацію різноманітних інформаційних джерел для проведення 

досліджень у галузі екології та охорони довкілля; 

− представляти результати комплексних досліджень у галузі 

екології та охорони довкілля у вигляді наукових звітів і презентацій, 

застосовуючи сучасні картографічні та графічні методи; 

− готувати результати комплексних екологічних досліджень до 

публікації; 

− вміти визначати види інтелектуальної діяльності та їх атрибути; 

− вміти визначати та оцінювати об’єкти та суб’єкти права 

інтелектуальної власності; 

− вміти визначати структуру і функції сучасних ГІС та можливості 

їх застосування; 

− володіти основними характеристиками компонентів ГІС та 

методами формалізації просторової інформації; 

− вміти використовувати основні ГІС-пакети для вирішення задач 

екологічного характеру; 

− вміти аналізувати та оцінювати стан довкілля за допомогою 

геоінформаційних систем і технологій; 

− визначати об’єкт, мету і постановку завдань наукового 

дослідження; 

− аналізувати науково-технічну інформацію за вибраною 

тематикою наукового дослідження; 

− вміти планувати, організовувати і проводити комплексні 

екологічні дослідження; 

− вміти розраховувати локальні, регіональні індикатори та індекси 

сталого розвитку для аналізу стану (рівня розвитку) соціально-

економічних систем; 

− вміти обирати засоби захисту населення, працівників і 

службовців об’єктів народного господарства від наслідків катастроф, 

стихійних лих та сучасної зброї, застосованої в разі надзвичайних 

ситуацій; 

− вміти здійснювати планування і організацію заходів з захисту 

населення і виробничого персоналу від наслідків аварій, катастроф, 

стихійних лих; 

− вміти організувати дії формувань при проведенні рятувальних 

робіт; 

− вміти використовувати дидактичні засади та здійснювати 



науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у 

вищій школі; 

− використовувати психологічні засади з урахуванням 

психологічної структури особистості в навчально-виховному процесі у 

вищих навчальних закладах; 

− вміти формувати екологічну політику підприємства й 

організовувати її доступність і декларування перед усіма 

зацікавленими сторонами для своєчасного корегування та 

послідовного покращання; 

− вміти розробляти структуру системи екологічного менеджменту; 

− вміти здійснювати планування, впровадження, контроль й аналіз 

роботи систем екологічного менеджменту з метою їх подальшої 

сертифікації. 

 
7. РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

№ Вид навчальної діяльності 

Обсяг, 

кредитів 

ЄКТС 

1 ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 18,0 
1.1 Нормативна частина 13,0 
1.1.1 Інтелектуальна власність 3,0 

1.1.2 Методологія та організація наукових досліджень 3,0 

1.1.3 Педагогіка вищої школи 4,0 

1.1.4 Іноземна мова 3,0 

1.2 Вибіркова частина 5,0 
1.2.1 Організація наукової діяльності 5,0 

2 ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 102,0 
2.1 Нормативна частина 10,0 
2.1.1 Стратегія сталого розвитку 3,0 

2.1.2 Екологічний менеджмент і аудит 3,0 

2.1.3 Екологічне інспектування 4,0 

2.2 Вибіркова частина 92,0 
 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 72 
2.2.1 Соціальна та професійна безпека діяльності людини 4,0 

2.2.2 Системний аналіз якості навколишнього середовища 5,0 

2.2.3 Статистична обробка результаті та експериментів 3,0 

2.2.4 Автоматичний контроль та прилади виміру параметрів 

навколишнього середовища 
4,0 

2.2.5 Процеси та апарати природоохоронних технологій  6,0 

2.2.6 Розрахунок і проектування екобезпечних технологій 8,0 

2.2.7 Екологічна політика 4,0 

2.2.8 Наукові дослідження за вибраною темою магістерської роботи 10,0 

2.2.9 Педагогічна практика 3,0 

2.2.10 Науково-дослідна практика 9,0 

2.2.11 Кваліфікаційна робота магістра 16,0 

 Дисципліни вільного вибору студента 20,0 
 Вибірковий блок №1 «Урбоекологія»  



2.2.12 Екологічний маркетинг та пропаганда 5,0 

2.2.13 ГІС-технології в природокористуванні 5,0 

2.2.14 Розроблення та реалізація екологічних  проектів 5,0 

2.2.15 Екологічні біотехнології 5,0 

 Вибірковий блок №2 «Екологія промислових виробництв»  
2.2.16 Основи підприємництва 5,0 

2.2.17 Техніко-економічне планування на виробництві 5,0 

2.2.18 Розроблення та реалізація екологічних проектів 5,0 

2.2.19 Екологічні біотехнології 5,0 

 Вибірковий блок №3 «Екологія лісового та заповідного 
господарства» 

 

2.2.20 Сучасні технології у веденні лісового господарства 5,0 

2.2.21 ГІС-технології в природокористуванні 5,0 

2.2.22 Біобезпека у захисті рослин 5,0 

2.2.23 Збереження природного та культурного надбання 5,0 

 ВСЬОГО 120,0 

 
8. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

Форми атестації 
здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи магістра. 

Вимоги до 
кваліфікаційної 

роботи 
(за наявності) 

Магістерська робота вимагає від студентів наукового підходу до 

вирішення актуальних проблем у галузі екології, охорони і 

технологій захисту навколишнього середовища, навичок 

критичного аналізу літературних джерел, обробки статистичного 

матеріалу; прийняття оптимальних рішень щодо проблеми, 

поставленої при виконанні наукового дослідження за допомогою 

інформаційних технологій; формування висновків і рекомендацій, 

які б мали практичне застосування. Оформлюється відповідно до 

державних стандартів України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти 

у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». 

 

Магістерська робота передбачає застосування студентом 

набутих за період навчання теоретичних знань, навичок 

методичного характеру, емпіричного досвіду в процесі науково-

педагогічної або практичної діяльності. Сприяє формуванню 

вміння опрацьовувати наукову та навчальну літературу, нормативні 

джерела, статистичні дані з використанням сучасних 

інформаційних технологій; прогнозувати закономірності та 

тенденції, які були виявлені під час аналізу певних проблем; 

розробляти пропозиції щодо вирішення прикладних задач. 

 

Назва магістерської роботи повинна бути лаконічною, без 

скорочень, відповідати обраній науковій спеціальності та суті 

вирішеної наукової проблеми (завдання), вказувати на мету і 

предмет магістерського дослідження та його завершеність. 

 

Магістерська робота повинна: 



− носити творчий характер, базуватися на використанні 

статистичних даних і чинних нормативно-правових актів; 

− відповідати вимогам логічного й чіткого викладання 

матеріалу, обґрунтованості й достовірності фактів; 

− відображати вміння студентів користуватися раціональними 

прийомами пошуку, відбору, обробки та систематизації інформації, 

можливості працювати над певним конкретним науковим 

завданням; 

− мати науково-практичну цінність, поєднувати теоретичне 

висвітлення питання теми з аналізом практики, показувати 

загальну та освітню культуру студентів; 

− бути правильно оформленою (чітка структура, завершеність, 

правильне оформлення бібліографічних посилань, списку 

літератури, охайність виконання). 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми/ 

Завідувач кафедри прикладної екології          Л.Д. Пляцук 


