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1. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Мета освітньої 
програми 

Програма пропонує комплексний підхід до вивчення питань у сфері 

технологій захисту навколишнього середовища через  теоретичне  та  

практичне навчання. Метою  програми  є підготовка 

висококваліфікованих і професійних екологів, здатних розв’язувати 

складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього 

середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або пошуку  

інноваційних рішень, які характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 

 

Предметна 
область 

Об’єкт: сучасні технології захисту навколишнього середовища, 

оптимальні природоохоронні заходи та рішення  для забезпечення 

екологічної безпеки, проектування природоохоронних засобів та 

екологічно безпечних технологічних процесів, аналіз, прогнозування та 

оцінка ризиків техногенного впливу на довкілля при здійсненні 

господарської діяльності.. 

Мета навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу 

знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у 

сфері охорони навколишнього середовища через теоретичне та 

практичне навчання. 

Теоретичний зміст предметної області. Базується на застосуванні 

досягнень фундаментальних теорій та методів природничих і 

інженерно-технічних наук, принципів екоцентризму, концепції сталого 

розвитку, комплексності та системності в процесі проектування засобів 

природоохоронних технологій та екологічно-безпечних виробництв, 

методології та теорії забезпечення екологічної безпеки, пошуку та 

наукового обґрунтування джерел екологічної небезпеки та інноваційних 

рішень в сфері захисту навколишнього середовища. 

Методи, методики та технології. Здобувач має оволодіти методиками 

вибору, розрахунків та адаптації технологій захисту об’єктів 

навколишнього середовища, польових і лабораторних досліджень 

параметрів навколишнього середовища з використанням хімічних, 

фізичних, фізико-хімічних, біологічних та інженерних методів; 

збирання, обробки та інтерпретації результатів досліджень; методами 

дослідницької, науково-виробничої, проектної, організаційної та 

управлінської діяльності. 

Основний фокус Акцент у програмі робиться на здобутті навичок та знань з технологій 



програми та 
спеціалізації 

захисту навколишнього середовища, що передбачає визначену 

зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання. 

Спеціалізація: «Технології захисту навколишнього середовища» 

передбачає поглиблені знання в галузі технологій захисту 

навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки. 

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: професійна 

діяльність в галузях технологій захисту навколишнього середовища  та 

природоохоронної сфери, інженерно-технологічної  діяльності на 

промислових підприємствах, у вищих навчальних закладах, в проектних 

установах та науково-дослідних інститутах і лабораторіях, у 

природозахисних організаціях органів державної влади та інспекційної 

діяльності з техногенного і екологічного нагляду. 

Продовження 
освіти 

(академічні 
права) 

Можливість продовження навчання на третьому рівневі вищої освіти. 

Набуття суміжних кваліфікацій за іншими спеціальностями. 

 

 

4. ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Підходи до 
викладання та 

навчання 

Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, 

лабораторних робіт, семінарів, індивідуальних занять, роботи в малих 

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 задачі і проблеми у сфері технологій 

захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або пошуку  інноваційних рішень, які характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов. 



Загальні 
компетентності 

— Здатність до абстрактного і системного мислення, аналізу і синтезу. 

— Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

— Здатність користуватися іноземною мовою, як засобом спілкування у 

міжнародному науковому просторі. 

— Здатність використовувати сучасні комп’ютерні і комунікаційні 

технології при зборі, збереженні, обробці, аналізі і передачі інформації 

про стан довкілля та виробничої сфери. 

— Здатність організовувати науково-дослідницькі і науково-виробничі 

роботи та управляти колективом. 

— Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні 

природоохоронні проекти. 

— Здатність генерувати нові ідеї та приймати науково-обґрунтовані 

рішення. 

— Здатність до забезпечення екологічної безпеки та сталого розвитку 

суспільства. 

— Здатність до пошуку, опрацювання та узагальнення професійної, 

науково-технічної інформації, знання в галузі сучасних інформаційних 

технологій і ресурсів, необхідних в професійній і соціальній 

діяльності. 

Фахові 
компетентності 

— Здатність використовувати науково обґрунтовані методи при 

обробці результатів досліджень в галузі технологій захисту 

навколишнього середовища. 

— Здатність розробляти стратегії сталого розвитку адміністративно-

територіальних одиниць з врахуванням виробничої діяльності. 

— Здатність створювати фізико-математичні моделі процесів, що 

відбуваються при техногенному забрудненні  навколишнього  

середовища. 

— Здатність розробляти системи управління екологічною безпекою 

підприємств та організацій. 

— Здатність розробляти методи та використовувати відомі способи 

утилізації, знезараження і рециклінгу побутових, промислових, 

радіоактивних та інших екологічно небезпечних відходів. 

— Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів, їх викидів та 

скидів на довкілля. 

— Здатність впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела 

енергії та ресурсоенергозберігаючі технології з дотриманням норм 

екологічної безпеки. 

— Здатність здійснювати контроль стану екологічної безпеки та 

оцінювати ступінь забруднення повітря і промислових викидів в 

атмосферу, води та водних об’єктів, ґрунтів та земельних ресурсів. 

— Здатність використовувати і впроваджувати у виробництво 

технології та методи очищення питної води, комунальних і 

промислових стоків. 

— Здатність оцінювати стан забруднених внаслідок техногенної 

діяльності земель та розробляти технології їх реабілітації. 

— Здатність до проектування систем і технологій захисту 

навколишнього середовища та забезпечення їх функціонування. 

— Здатність творчо використовувати у професійній діяльності знання 

вітчизняної та міжнародної екологічної політики та співробітництва в 

сфері технологій захисту довкілля. 

— Здатність формулювати проблеми, завдання, обирати методи 

наукового дослідження, отримувати нову інформацію на основі 



дослідів та аналізу експериментальних даних, складати аналітичні 

огляди, узагальнювати отримані результати, формулювати висновки і 

практичні рекомендації на основі отриманих результатів  та нових 

знань, оформляти кваліфікаційну роботу. 

 

 
6. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмні 
результати 
навчання 

— Вміти використовувати аналіз при вивченні складних систем, 

розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, знати сучасні 

досягнення науки і техніки в природоохоронній сфері.  

— Вміти застосовувати знання іноземної мови для написання реферату, 

наукової статті, наукових праць та спілкування на наукових 

конференціях. 

— Вміти використовувати сучасні комунікаційні, комп’ютерні 

технології у природоохоронній сфері, збирати, зберігати і обробляти 

інформацію про стан навколишнього середовища, аналізувати 

інформацію про стан довкілля та виробничої сфери для вирішення 

завдань професійної діяльності. 

— Володіти методологією планування і організації науково-дослідної 

роботи з проблем охорони навколишнього середовища та методами 

управління колективами. 

— Вміти розробляти та управляти проектами, оцінювати та 

забезпечувати якість виконаних робіт. 

— Вміти генерувати ідеї нових технологій захисту навколишнього 

середовища, обґрунтовувати рішення направлені на убезпечення 

довкілля та виробничої сфери. 

— Вміти працювати у команді та міжнародному колективі (у ході 

стажування, виконання  спільних грантів та проектів). 

— Вміти застосовувати статистичні наукові  методи при обробці 

експериментальних даних наукових досліджень в галузі технологій 

захисту навколишнього середовища, використовувати комп’ютерні 

програми для обробки експериментальних даних. 

— Вміти розробляти системи екологічного управління з дотриманням 

вимог ISO 14004, встановлювати процедури та сприяти плануванню 

природоохоронних заходів протягом всього життєвого циклу продукції. 

— Володіти принципами комплексного управління відходами та 

еколого-економічними аспектами їх утилізації, основами проектування 

полігонів для розміщення відходів, оцінювати їх вплив на довкілля та 

людину. 

— Усвідомлювати загрози фізичного, хімічного та біологічного 

забруднення біосфери та його впливу на довкілля і людину, вміти 

аналізувати зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі під 

впливом природних і техногенних факторів. 

— Вміти здійснювати оцінку впливу промислових об’єктів на 

навколишнє середовище, розуміти наслідки інженерної діяльності на 

довкілля і пов’язану з цим відповідальність за прийняті рішення, 

планувати і проводити наукові дослідження з проблем впливу 

промислових об’єктів на навколишнє середовище. 

— Знати способи утилізації і знезаражування промислових і 



небезпечних відходів, оцінювати вплив промислових і небезпечних 

відходів на довкілля. 

— Вміти проектувати і експлуатувати сучасні очисні системи, техніку і 

технології захисту навколишнього середовища та розробляти відповідні 

рекомендації. 

— Вміти впроваджувати і використовувати найефективніші новітні 

відновлювальні джерела енергії та ресурсоенергозберігаючі технології у 

виробничій та соціальній сферах. 

— Вміти здійснювати критичний аналіз роботи гідроспоруд, обирати 

енергозберігаючі технології очищення питної води, пропонувати до 

впровадження у містах та на  виробництвах сучасні способи очищення 

промислових і комунальних стоків. 

— Володіти основами проектування природоохоронних заходів в галузі 

водного господарства, впроваджувати нові технології охорони водних 

об’єктів, планувати і проводити наукові дослідження стану водних 

об’єктів. 

— Вміти запобігати забрудненню атмосферного повітря на основі 

впровадження на підприємствах сучасного газоочисного обладнання. 

— Вміти оцінювати стан забруднення довкілля радіоактивними 

речовинами та здійснювати радіологічний контроль, прогнозування та 

оцінку ризику, вміти розробляти та використовувати технології захисту 

від радіаційних факторів. 

 

 
7. РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

№ Вид навчальної діяльності 

Обсяг, 

кредитів 

ЄКТС 

1 ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 5,0 

1.1 Обов’язкові навчальні дисципліни 5,0 

1.1.1 Іноземна мова 5,0 

2 ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 70,0 

2.1 Обов’язкові навчальні дисципліни 45,0 

2.1.1 Інтелектуальна власність 5,0 

2.1.2 Стратегія сталого розвитку 5,0 

2.1.3 Процеси та апарати природоохоронних технологій 5,0 

2.1.4 Екологічний менеджмент і аудит 5,0 

2.1.5 Геоінформаційні системи в екології 5,0 

2.1.6 Зелена економіка 5,0 

2.1.7 Статистична обробка результатів експериментів 5,0 

2.1.8 Соціальна та професійна безпека діяльності людини 5,0 

2.1.9 Екологічний контроль якості довкілля 5,0 

2.2 Вибіркові навчальні дисципліни 25,0 
 Вибірковий блок №1 «Екологічна безпека»  
2.2.1 Розроблення та реалізація екологічних проектів 5,0 

2.2.2 Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки 5,0 



2.2.3 Наукові дослідження в екології (за вибраною темою) 5,0 

2.2.4 Раціональне співіснування з довкіллям в умовах його забруднення 5,0 

2.2.5 Збереження та відтворення біорізноманіття 5,0 

 Вибірковий блок №2 «Екологія промислових підприємств»  
2.2.6 Технології захисту навколишнього середовища 5,0 

2.2.7 
Автоматичний контроль та прилади виміру параметрів 

навколишнього середовища 
5,0 

2.2.8 Екологічні біотехнології 5,0 

2.2.9 Наукові дослідження в екології (за вибраною темою) 5,0 

2.2.10 Розрахунок і проектування екобезпечних технологій 5,0 

3 ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 6,0 

3.1.1 Практика переддипломна 6,0 

4 АТЕСТАЦІЯ 9,0 

4.1.1 Кваліфікаційна робота магістра 9,0 

 ВСЬОГО 90,0 

 
 

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) 

Кваліфікаційна робота магістра вимагає від студентів наукового 

підходу до вирішення актуальних проблем у галузі 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». 

 

Кваліфікаційна робота магістра 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 кваліфікаційної роботи магістра 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. 

 



Кваліфікаційна робота магістра 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 


