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1. Профіль освітньої програми 

1.1 Загальна інформація 

Повна офіційна 

назва вищого 

навчального 

закладу  

Сумський державний університет 

Повна назва 

структурного 

підрозділу 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій. 

Кафедра прикладної екології 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації  

Магістр з екології 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Екологія 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін  

навчання – 1 рік 4 місяці. 

Наявність 

акредитації 

Акредитаційна комісія України. Сертифікат – НД № 1983418. 

Термін дії – 01.07.2027 р. 

Цикл/рівень 

вищої освіти 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти; НРК України – 

8 рівень; FQ-EHEA – другий цикл; QF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста 

Мова(и) 

викладання 
Українська мова 

Термін дії 

освітньої 

програми 

До 01.07.2023 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

http://teset.sumdu.edu.ua/ 

1.2 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 природне 

середовище, розробки ефективних природоохоронних заходів, а також розв’язувати 

практичні завдання у галузі екології та охорони навколишнього середовища. 

 

  



 

 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область 

освітньої 

програми 

Природничі науки 

Екологія 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна. Програму професійно сформовано на 

комплексний підхід до розв‘язання сучасних екологічних проблем 

на локальному, регіональному та національному рівнях. Зміст 

програми охоплює широкий спектр знань з екології, екологічної 

безпеки, охорони навколишнього середовища та збалансованого 

природокористування. Враховує сучасні досягнення науки і техніки, 

концепції сталого розвитку. Програма дозволяє студентам набути 

необхідних актуальних компетенцій в галузі екології, охорони 

навколишнього середовища та збалансованого 

природокористування. 

Основний 

фокус освітньої 

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. 

Ключові слова: екологія, охорона навколишнього середовища, 

збалансоване природокористування. 

Особливості 

програми 

Особливості освітньо-професійної програми полягають у широкому 

використанні під час навчання сучасних прикладних програмних 

середовищ для вирішення задач з екології. Програма виконується в 

активному дослідницькому середовищі. Мобільність за програмою 

Еразмус+ - рекомендується, але не є обов‘язковою. 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштува

ння 

2211.2 Еколог  

2211.2 Експерт з екології  

2213.2 Фахівець з використання водних ресурсів  

2411.2 Екологічний аудитор  

2419.2 Фахівець з економічного моделювання екологічних систем  

2310.2 Асистент  

2310.2 Викладач вищого навчального закладу  

2442.2 Фахівець з управління природокористуванням  

2149.2 Інженер з охорони праці 

Подальше 

навчання 

Можливість навчатися за програмами другого рівня вищої освіти в 

галузі «Екологія» та споріднених  

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, 

електронне навчання в системі OCW СумДУ, самонавчання, 

навчання через лабораторну практику, навчання на основі 

досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, 

мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарських, 

практичних занять, лабораторних робіт. Також передбачена 

самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем,  



 

 

E-learning за окремими освітніми компонентами, індивідуальні 

заняття, курсові (проектні) роботи, комплекс практик. 

Оцінювання 

За освітньою програмою передбачено формативне (письмові та усні 

коментарі та настанови викладачів в процесі навчання, формування 

навичок самооцінювання, залучення студентів до оцінювання 

роботи один одного) та 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. 

1.6 Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

К01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

К02. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

К03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

К04. Здатність розробляти та управляти проектами.  

К05. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

К07. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

К08. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для 

дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування.  

К09. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

критичному осмисленні екологічних проблем.  

К10. Здатність до використання принципів, методів та 

організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної 

діяльності.  

К11. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та 

прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у 

професійній діяльності.  

К12. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та 

нефахівців.  

К13. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі 

здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони 

довкілля та збалансованого природокористування.  

К14. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного 

стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в 

умовах неповної інформації та суперечливих вимог.  

К15. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі 

інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування.  

К16. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом 

творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.  



 

 

К17. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та 

антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та 

людину.  

1.7 Програмні результати навчання (ПРН) 

ПР01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.  

ПР02. Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній 

діяльності.  

ПР03. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого 

розвитку і методології наукового пізнання.  

ПР04. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та 

реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.  

ПР05. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації 

комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових 

обмежень.  

ПР06. Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому 

числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.  

ПР07. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-

суспільній сферах діяльності.  

ПР08. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні 

обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.  

ПР09. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до 

прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.  

ПР10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту 

навколишнього середовища.  

ПР11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, 

природокористування та захисту довкілля.  

ПР12. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки 

антропогенного впливу на природні середовища.  

ПР13. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської 

діяльності на довкілля.  

ПР14. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у 

складних непередбачуваних умовах.  

ПР15. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих 

вимог.  

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в 

залежності від екологічних умов.  

ПР17. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних 

галузей для вирішення практичних задач і проблем екології.  

ПР18. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при 

проведенні інноваційної діяльності.  

ПР19. Уміти самостійно планувати виконання інноваційного завдання та формулювати 

висновки за його результатами.  

ПР20. Володіти основами еколого-інженерного проектування та еколого-експертної 

оцінки впливу на довкілля.  

  



 

 

1.8 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Основний склад викладачів освітньої програми складається з 

професорсько-викладацького складу кафедри прикладної 

екології факультету технічних систем та енергоефективних 

технологій. Також до викладання окремих курсів відповідно до 

їх компетенції та досвіду залучений професорсько-

викладацький склад факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій, факультету електроніки та 

інформаційних технологій, а також факультету технічних 

систем та енергоефективних технологій. 

Лектори, які викладають у рамках програми, є активними і 

визнаними вченими, які публікують праці у вітчизняній і 

зарубіжній науковій пресі, мають відповідну професійну 

компетентність і досвід в галузі викладання, наукових 

досліджень і педагогічної діяльності. 

Практико-орієнтований характер освітньої програми передбачає 

широку участь фахівців-практиків, що відповідають напряму 

програми, а також залучення до викладання компетентних 

експертів високого рівня, що підсилює синергетичний зв’язок 

теоретичної та практичної підготовки. 

Керівник групи забезпечення та викладацький склад, який 

забезпечує її реалізацію, відповідає вимогам, визначеним 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності 

закладів освіти. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальний процес за освітньою програмою відбувається в 

аудиторіях та спеціалізованих лабораторіях, обладнаних 

аудіовізуальною апаратурою і необхідними технічними 

засобами. У навчально-науковій роботі за освітньою програмою 

використовуються сучасне обладнання та устаткування. 

Комп’ютерні класи оснащені ліцензійними операційними 

системами від Microsoft та пакетами прикладного програмного 

забезпечення від Microsoft, Autodesk, Delcam і т. д. 



 

 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Студенти, що навчаються за цією освітньою програмою, та 

викладачі можуть використовувати бібліотечно-інформаційний 

корпус, міжвузівську наукову бібліотеку, окремі бібліотеки та 

бібліотечні пункти при навчально-наукових структурних 

підрозділах університету. Також діють віртуальні електронні 

читальні зали. Інформаційні ресурси бібліотеки СумДУ за 

освітньою програмою формуються відповідно до предметної 

області та сучасних тенденцій наукових досліджень у цій галузі. 

Студенти можуть отримати доступ до всіх друкованих видань 

різними мовами, включаючи монографії, навчальні посібники, 

підручники, словники тощо. При цьому вони можуть 

переглядати літературу з використанням традиційних засобів 

пошуку в бібліотеці або використовувати доступ до Інтернету та 

бази даних.  

Доступ до всіх бібліотечних баз надається у внутрішній мережі 

університету. 

Студенти також використовують методичний матеріал, 

підготовлений викладачами: підручники, презентації за 

лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, 

лабораторних, семінарських занять, індивідуальних завдань 

тощо. Методичний матеріал може надаватись як у друкованому 

вигляді, так і в електронній формі. 

Система електронного навчання забезпечує доступ до матеріалів 

українською, англійською та російською мовами з дисциплін 

освітньої програми. Для дистанційного доступу до навчально-

методичних матеріалів розроблено платформу OCW СумДУ 

(платформа дозволяє об’єднати матеріали з дистанційних 

курсів, конструктор Lectur`ED з можливістю колективної 

роботи над електронними навчальними ресурсами, матеріали 

електронного каталогу бібліотеки, репозитарію та посилання на 

зовнішні навчальні ресурси). 

Методичний матеріал періодично оновлюється та адаптується 

до цілей освітньої програми. 

1.9 Академічна мобільність 

Внутрішня 

академічна 

мобільність  

На основі двосторонніх договорів між Сумським державним 

університетом та університетами України. 

Міжнародна 

академічна 

мобільність 

Договір між Сумським державним університетом та 

Університетом м. Кобленц-Ландау (м. Ландау, Німеччина) у 

рамках програми ЄС Erasmus+. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів  

вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови. 



 

 

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 

Код 

компонента 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Іноземна мова 5 залік 

Цикл професійної підготовки 

ОК 2 Інтелектуальна власність 5 залік 

ОК 3 Стратегія сталого розвитку 5 залік 

ОК 4 Соціальна та професійна безпека діяльності людини 5 залік 

ОК 5 Розробка соціальних проектів екологічного спрямування 5 залік 

ОК 6 Екологічний контроль якості довкілля 5 залік 

ОК 7 Екологічний менеджмент і аудит 5 залік 

ОК 8 Геоінформаційні системи в екології 5 екзамен 

ОК 9 Зелена економіка 5 залік 

ОК 10 Статистична обробка результатів та експериментів 5 залік 

Цикл практичної підготовки 

ОК 11 Переддипломна практика 5 залік 

Атестація 

ОК 12 Кваліфікаційна робота магістра 10 захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 65 

Вибіркові компоненти 

Цикл загальної підготовки 

ВБ 1 Вибіркові дисципліни загальної підготовки 10 залік 

Цикл професійної підготовки 

Вибірковий блок № 1 «Урбоекологія» 

ВБ 2.1 Розроблення та реалізація екологічних проектів 5 залік 

ВБ 2.2 Наукові дослідження в екології (за вибраною темою) 5 залік 

ВБ 2.3 Міжнародне співробітництво в галузі екології 5 екзамен 

Вибірковий блок № 2 «Екологія лісового та заповідного господарства»* 

ВБ 3.1 Екологія лісогосподарських комплексів 5* залік 

ВБ 3.2 Наукові дослідження у веденні лісового господарства 5* залік 

ВБ 3.3 Заповідна справа 5* екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 25 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

Примітка: * –   дисципліни не враховуються у загальний обсяг кредитів. 

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 
Семестр, обсяг 

навантаження в кредитах 
Послідовність вивчення компонентів освітньої програми * 

І семестр, 30 кредитів  ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 5; ОК 6; ВБ 2.1; ВБ 3.1. 

ІІ семестр, 30 кредитів ВБ 1; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ВБ 2.2; ВБ 3.2. 

ІІІ семестр, 30 кредитів ВБ 1; ОК 4; ВБ 2.3; ВБ 3.3; ОК 11; ОК 12. 

Примітка. *–   послідовність зазначається позначками освітніх компонент відповідно до розділу 2.1 освітньої програми. 

  



 

 

3. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми 

атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми проводиться у формі 

комплексного іспиту та відкритого й публічного захисту 

кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу 

державного зразка про присудження йому ступеня бакалавра із 

присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з екології». 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота бакалавра передбачає розв’язання складної 

спеціалізованої задачі та/або практичної проблеми у сфері екології, 

охорони довкілля, збалансованого природокористування і сталого 

розвитку, що характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов, потребує застосування теоретичних положень і методів наук 

про довкілля.  

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат.  

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті закладу вищої 

освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу 

вищої освіти. 

  



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми  

 
 

 

Позначки програмних 

компетентностей та освітніх 

компонентів 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання 

відповідними компонентами  освітньої програми 

 

Позначки програмних 

результатів навчання та 

освітніх компонентів 
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