
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ОПИС ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

«ЕКОЛОГІЯ»  

 

Код і назва спеціальності: 101 «Екологія» 

Код і назва галузі знань: 10 «Природничі науки» 

Кваліфікація: доктор філософії в галузі природничих наук 

Освітній ступінь: доктор філософії 

Тривалість програми: 4 роки 

Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС; освітньої складової – 40 кредитів 

ЄКТС 

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: третій 

(освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл FQ-EHEA, 8 

рівень ЕQF-LLL. 

 

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОНП: кафедра 

екології лісу та безпеки життєдіяльності Житомирського національного 

агроекологічного університету. 

Особливі умови вступу: Обов’язковими для здобуття ступеня доктора 

філософії є складання вступних іспитів зі спеціальності 101 «Екологія» (в обсязі 

програми вищої освіти магістра), з іноземної мови в обсязі, який має 

відповідати рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 

(вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, 

дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing 

System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється 

від складання вступного іспиту з іноземної мови)  та представлення презентації 

дослідницьких пропозицій чи досягнень (оформленої у вигляді реферату) та 

співбесіди, яка оформляється у вигляді протоколу перевірки реферату та 

співбесіди з передбачуваним науковим керівником. Якщо у вступника є 

публікацій з обраної спеціальності, то він подає їх копії та протокол перевірки 

публікації та співбесіди з передбачуваним науковим керівником.  

Вимоги до попереднього рівня освіти: Наявність вищої освіти другого 

(магістерського) рівня, (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за 

спеціальністю 101 «Екологія» та суміжними спеціальностями. Вимоги до 

вступників визначаються Правилами прийому на освітньо-наукову програму 

PhD доктор філософії. 

Вимоги щодо отримання кваліфікації: Диплом PhD доктор філософії 

отримує здобувач, який успішно виконав освітню та наукову складові освітньо-

наукової програми та пройшов атестацію. Форма атестації освітньої складової – 



виконання здобувачем навчального плану освітньо-наукової програми у 

повному обсязі. Форма атестації наукової складової – публічний захист 

дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Характеристика освітньої програми 

Мета освітньої програми: Метою освітньо-наукової програми є 

формування здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні 

навички і спроможності під час вирішення комплексних проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності за 101 «Екологія», що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

та/або професійної практики та жадання безперервного саморозвитку і 

самовдосконалення. 

Цілі навчання:  Поглибити теоретичні знання та практичні уміння і 

навики у галузі 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія», 

розвинути філософські та мовні компетентності, сформувати у здобувачів вищої 

освіти комплекс знань, умінь та навичок, необхідних для застосування в 

професійній діяльності у галузі екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування, сформувати універсальні навички дослідника, достатні 

для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої 

професійно-наукової діяльності. 

Теоретичний зміст предметної області: Поняття, концепції, принципи 

природничих наук, сучасної екології та їх використання для охорони 

навколишнього середовища, збалансованого природокористування та сталого 

розвитку.  

Методи, методики та технології: Здобувач має оволодіти методами 

збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень. 

Програмні результати навчання:  

- демонструвати глибоке знання передових концептуальних та 

методологічних основ природничих наук, що дає можливість переосмислювати  

та поглиблювати науку про навколишнє середовище. 

- демонструвати володіння загальнонауковими концепціями сучасного 

природознавства. 

- спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове 

дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і практичною 

цінністю та сприяє розв’язанню значущих проблем екології, охорони довкілля 

та збалансованого природокористування. 

- формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, охорони 

довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням наукового 

методу пізнання. 

- самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проекти в галузі 

екології, охорони довкілля  та оптимізації  природокористування.  



- застосовувати методи математичного і геоінформаційного аналізу та 

моделювання сучасного стану та прогнозування змін екосистем та їх складових. 

- самостійно використовувати сучасне обладнання для проведення 

наукових досліджень у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

- спілкуватися, у тому числі іноземною мовою, в діалоговому режимі з 

широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі екології, охорони 

довкілля  та оптимізації  природокористування. 

- доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, результати 

власних наукових досліджень, обґрунтування і висновки як у усній так і 

письмовій формі для різної аудиторії, як на національному так і на 

міжнародному рівні. 

- застосовувати сучасні технології (у т. ч. інформаційні) у науковій та 

науково-педагогічній і еколого-просвітницькій діяльності. 

- виявляти лідерські якості, відповідальність та повну автономність під 

час реалізації комплексних наукових проектів. 

- реалізовувати право інтелектуальної власності на результати наукової і 

науково-технічної діяльності в рамках наукової етики. 

Здатність до працевлаштування: Випускники мають широкі можливості 

для розвитку кар’єри залежно від їх особистих інтересів, зокрема: наукова, 

викладацька, експертна, управлінська, адміністративна діяльність в галузі 

«Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія». Рівень підготовки 

дозволяє розвивати професійну кар’єру, що базується на стратегічному 

мисленні та глибоких знаннях у галузі 10 «Природничі науки». Фахівець 

здатний виконувати зазначену професійну роботу за (ДК 003:2010): 1221 

керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному 

господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природнозаповідній справі; 1237 

керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної 

підготовки виробництва та інші керівники; 2213 професіонали в агрономії, 

водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-

заповідній справі; 2310 викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 

та інші сфери діяльності за фахом. 

Доступ до подальшого навчання: Навчання для розвитку та 

самовдосконалення у науковій та професійній сферах діяльності з спеціальності 

101 «Екологія», а також інших споріднених галузях наукових знань: підготовка 

на 10- ому (науковому) рівні НРК України в галузі 10 «Природничі науки»; 

освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у тому числі і закордоном), 

що містять додаткові освітні компоненти. Різні форми навчання впродовж 

життя (як в Україні, так і за кордоном) для підвищення кваліфікації та 

удосконалення управлінсько-адміністративної, наукової, дослідницької, 

педагогічної чи іншої діяльності. 

Випускна кафедра: кафедра екології лісу та безпеки життєдіяльності 



Інститут/факультет: факультет лісового господарства. 

Керівник освітньої програми, контактна особа: проректор з наукової 

роботи та інноваційного розвитку ЖНАЕУ, доктор сільськогосподарських наук, 

професор Романчук Людмила Донатівна. 


