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ПЕРЕДМОВА 
 

Освітня програма розроблена на основі Стандарту вищої освіти України зі 
спеціальності 101 «Екологія», затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 04.10.2018 р. № 1076.  

Освітньо-професійна програма «Екологія» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі 
науки» розроблена проєктною групою у складі: 
 

1. Іщук Оксана Василівна, к.с.-г.н., доцент кафедри біоресурсів, 
аквакультури та природничих наук – гарант 

2. Валерко Р.А., к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри загальної екології 
3. Ращенко А.В., к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри екологічної безпеки та 

економіки природокористування.  
 

Зовнішні стейкхолдери, залучені до розробки освітньої програми 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

П.І.Б. Місце роботи, посада 
Жук Сергій Володимирович Державна екологічна інспекція 

Поліського округу, начальник  

Ігнатюк Анатолій Іванович Державна установа «Житомирська 
обласна фітосанітарна 
лабораторія», директор лабораторії 

Лінкевич Павло Павлович Поліський природний заповідник, 
т.в.о. директора, головний 
лісничий 

Семенюк Микола 
Миколайович 

Управління екології та природних 
ресурсів Житомирської обласної 
державної адміністрації, заступник 
начальника Управління, начальник 
відділу оцінки впливу на довкілля 
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ІІ. Загальна характеристика 
Рівень вищої 

освіти Перший (бакалаврський) рівень 
Ступінь вищої 

освіти Бакалавр 
Назва галузі  

знань 10 – Природничі науки 
Назва  

спеціальності 101 - Екологія 
Обмеження щодо 
форм навчання Обмеження відсутні 

Освітня 
кваліфікація Бакалавр з екології 

Кваліфікація в 
дипломі 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр  
Спеціальність – 101 Екологія  
Освітня програма – Екологія 

Опис предметної 
області 

Об’єкт: структура та функціональні компоненти 
екосистем різного рівня та походження; антропогенний 
вплив на довкілля та оптимізація природокористування. 
Ціль навчання: формування у здобувачів вищої освіти 
комплексу знань, умінь та навичок для застосування в 
професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля 
та збалансованого природокористування.  
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.  
Інструменти та обладнання: обладнання, устаткування 
та програмне забезпечення, необхідне для натурних, 
лабораторних та дистанційних досліджень будови та 
властивостей екологічних систем різного рівня та 
походження. 

Академічні права 
випускників 

Можливість навчання за програмою другого 
(магістерського) рівня вищої освіти (НРК України – 8 
рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень). 

Працевлаштування 
випускників 

Професійна діяльність в галузі екології, охорони 
навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування. 
Бакалавр з екології здатний виконувати професійну 
роботу за Національним Класифікатором України 
«Класифікатор професій» ДК 003:2010: 
1238 Керівники проектів та програм. 
1412 Менеджер (управитель) з природокористування 
1494 Менеджер (управитель) екологічних систем 
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2149.2 Інженер з охорони навколишнього середовища 
2211.2 Еколог 
2211.2 Експерт з екології 
2213.2 Інженер з відтворення природних екосистем 
2411.2 Екологічний аудитор 
2419.2 Фахівець з економічного моделювання екологічних 
систем 
2419.3 Консультант ( в апаратів органів державної влади, 
місцевого самоврядування) 
2442.2 Фахівець з управління природокористуванням 
3211 Лаборанти в галузі біологічних досліджень 
3211 Технік-еколог 
3212 Інспектор з охорони природи 
3213 Консультанти в сільському, лісовому, водному 
господарствах та в природно-заповідній справі 
3439 Організатор природокористування 
3449 Інспектор з охорони природно-заповідного фонду 
6151 Природоохоронник 
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ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного  
ступеня вищої освіти 

Обсяг освітньої 
програми у ЄКТС 

- на базі повної загальної середньої освіти становить 240 
кредитів ЄКТС;  
- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад 
вищої освіти має право визнати та перезарахувати не 
більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 
попередньої освітньої програми підготовки молодшого 
бакалавра (молодшого спеціаліста). 

 
3.1. Розподіл змісту освітньої складової освітньо-професійної програми за 

обов’язковими та вибірковими компонентами (дисциплінами) наведено в 
таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 
Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 
 

Код 
навчальної 
дисципліни 

Компоненти освітньої програми (навчальні 
дисципліни, курсові роботи (проєкти), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумкового 

контролю 
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1. Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Ділова іноземна мова 16,0 Залік 
Екзамен 

ОК 2 Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 7,0 Залік 

Екзамен 

ОК 3 Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 4,0 Екзамен 

ОК 4 Фізичне виховання 8,0 Залік 
ОК 5 Історія та культура України 4,0 Залік 

ОК 6 Біологія 7,0 
Курсова 
робота 

Екзамен 
ОК 7 Хімія з основами біогеохімії 4,0 Екзамен 
ОК 8 Вища математика 4,0 Екзамен 
ОК 9 Фізика з основами біофізики 4,0 Екзамен 

ОК 10 Правознавство 4,0 Залік 
ОК 11 Інформаційні системи та технології 5,0 Екзамен 
ОК 12 Філософія 4,0 Екзамен 
ОК 13 БЖД та основи охорони праці 4,0 Екзамен 

1.2. Цикл професійної підготовки 
ОК 14 Вступ до спеціальності 5,0 Залік 

ОК 15 Ґрунтознавство з основами геології та 
геоморфології  6,0 Екзамен 

ОК 16 Ландшафтна екологія 5,0 Екзамен 

ОК 17 Гідрологія  4,0 Залік 
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ОК 18 Загальна екологія 9,0 
Залік 

Курсова 
робота 

Екзамен 

ОК 19 Заповідна справа та збереження 
біорізноманіття 5,0 Екзамен 

ОК 20 Біогеографія 5,0 Екзамен 
ОК 21 Екологія людини 5,0 Екзамен 

ОК 22 Нормування антропогенного навантаження 
на навколишнє середовище 5,0 Екзамен 

ОК 23 Техноекологія 5,0 Екзамен 

ОК 24 Моніторинг довкілля 6,0 
Курсова 
робота, 
Екзамен 

ОК 25 Екологічна безпека 5,0 Екзамен 
ОК 26 Збалансоване природокористування 4,0 Екзамен 

ОК 27 Моделювання та прогнозування стану 
довкілля 4,0 

Курсовий 
проект 

Екзамен 
ОК 28 Управління та поводження з відходами 4,0 Екзамен 
ОК 29 Економіка природокористування 5,0 Екзамен 

ОК 30 Організація та управління в 
природоохоронній діяльності 4,0 Екзамен 

ОК 31 Екологічна експертиза 5,0 Екзамен 
Загальний обсяг обов'язкових компонент 166,0  

ІІ. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ  
2.1. Цикл загальної підготовки 

ВК 1 
Вибіркова дисципліна 1 (логіка, екологічна 
політика, психологія, дисципліна з 
каталогу університету) 

4,0 Залік 

2.2. Цикл професійної підготовки 

ВК 2 
Вибіркова дисципліна 2 (біоресурси 
гідросфери, гідроекологія, екологія водних 
тварин, дисципліна  з каталогу 
університету) 

4,0 Залік 

ВК 3 
Вибіркова дисципліна 3 (радіобіологія та 
радіоекологія, соціальна екологія, 
агроекологія, дисципліна з каталогу 
університету) 

4,0 Залік 

ВК 4 
Вибіркова дисципліна 4 (метеорологія і 
кліматологія, топографія з основами 
картографії, геоекологічна експертиза, 
дисципліна з каталогу університету) 

4,0 Залік 

ВК 5 
Вибіркова дисципліна 5 (екотехнології, 
органічне виробництво, основи ГІС-
технологій, дисципліна з каталогу 
університету) 

4,0 Залік 

ВК 6 
Вибіркова дисципліна 6 (фітоценологія, 
основи інтродукції рослин, екологічна 
фенологія, дисципліна з каталогу 
університету) 

4,0 Залік 

ВК 7 
Вибіркова дисципліна 7 (екологія 
біологічних систем, біогеографія України, 
екологічна географія, дисципліна з 
каталогу університету) 

4,0 Залік 
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ВК 8 
Вибіркова дисципліна 8 (основи 
екологічної економіки, екологічний 
менеджмент, економіка підприємств, 
дисципліна з каталогу університету) 

4,0 Залік 

ВК 9 

Вибіркова дисципліна 9 (міжнародні 
проекти та академічна мобільність, 
глобальні зміни клімату та їх вплив на 
довкілля, урбоекологія, дисципліна з 
каталогу університету) 

4,0 Залік 

ВК 10 
Вибіркова дисципліна 10 (основи 
фітодизайну, декоративна аквакультура та 
аквадизайн, екологічна дендрологія, 
дисципліна з каталогу університету) 

4,0 Залік 

ВК 11 

Вибіркова дисципліна 11 (дозвільна 
діяльність в екології, управління 
екологічною безпекою, охорона та 
раціональне використання природних 
ресурсів та рекультивація земель, 
дисципліна з каталогу університету) 

4,0 Залік 

ВК 12 

Вибіркова дисципліна 12 
(природоохоронний контроль та 
інспектування, екологічний контроль на 
кордоні, екологічний аудит, дисципліна з 
каталогу університету) 

4,0 Залік 

ВК 13 
Вибіркова дисципліна 13 (екологічна 
статистика, математичні методи в екології, 
основи наукової діяльності, дисципліна з 
каталогу університету) 

4,0 Залік 

ВК 14 

Вибіркова дисципліна 14 (екологічна 
освіта та виховання, екологічна культура, 
природоохоронне законодавство та 
екологічне право, дисципліна з каталогу 
університету) 

4,0 Залік 

ВК 15 
Вибіркова дисципліна 15 (екологічна хімія, 
екологічна біохімія, екологічна 
токсикологія, дисципліна з каталогу 
університету) 

4,0 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 60,0  
Загальний обсяг компонент І, ІІ 226,0  

ІІІ. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

ОК 32 

Еколого-біологічна навчальна практика: 
- біологія 
- вступ до спеціальності 
- гідрологія 

3,0 Захист звітів 

ОК 33 

Ландшафтно-екологічна навчальна 
практика: 

- загальна екологія, 
- ландшафтна екологія,  
 -ґрунтознавство з основами геології 
та геоморфології 

3,0 Захист звітів 

ОК 34 Виробнича практика 4,0 Захист звітів 

 Всього: 10,0  
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 ІV. АТЕСТАЦІЯ   

ОК 35 Підготовка та захист кваліфікаційної 
роботи 4,0 Захист 

роботи 
 Всього: 4,0  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240,0  
  



  10 
 
3.2. Структурно-логічна схема послідовності вивчення компонент освітньої 

програми 
 

Код 
навчальної 
дисципліни 

Назва компоненти 
Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Загальний 
обсяг 
годин 

Форма 
підсумкового 

контролю 
1 семестр 

ОК 1 Ділова іноземна мова 4,0 120 Залік 

ОК 3 Українська мова (за 
професійним спрямуванням) 4,0 120 Екзамен 

ОК 4 Фізичне виховання 2,0 60 Залік 
ОК 5 Історія та культура України 4,0 120 Залік 

ОК 6 Біологія 7,0 210 
Курсова 
робота, 
Екзамен 

ОК 7 Хімія з основами біохімії 4,0 120 Екзамен 
ОК 14 Вступ до спеціальності 5,0 150 Залік 

 Всього: 30 900  
2 семестр 

ОК 1 Ділова іноземна мова 4,0 120 Залік 
ОК 4 Фізичне виховання 2,0 60 Залік 
ОК 8 Вища математика 4,0 120 Екзамен 
ОК 9 Фізика з основами біофізики 4,0 120 Екзамен 
ОК 10 Правознавство 4,0 120 Залік 

ОК 11 Інформаційні системи та 
технології 5,0 150 Екзамен 

ОК 17 Гідрологія 4,0 120 Залік 

ОК 32 
Еколого-біологічна навчальна 
практика (Біологія, Вступ до 
спеціальності, Гідрологія) 

3,0 90 Захист звітів 

 Всього: 30 900  
3 семестр 

ОК 1 Ділова іноземна мова 4,0 120 Залік 
ОК 4 Фізичне виховання 2,0 60 Залік  
ОК 12 Філософія 4,0 120 Екзамен 
ОК 13 БЖД та охорона праці 4,0 120 Екзамен 

ОК 15 Ґрунтознавство з основами 
геології та геоморфології 6,0 180 Екзамен 

ОК 16 Ландшафтна екологія 5,0 150 Екзамен 
ОК 18 Загальна екологія 5,0 150 Залік 

 Всього: 30 900  
4 семестр 

ОК 1 Ділова іноземна мова 4,0 120 Екзамен 
ОК 4 Фізичне виховання 2,0 60 Залік 

ОК 18 Загальна екологія 4,0 120 
Курсова 
робота, 
Екзамен 

ОК 19 Заповідна справа та збереження 
біологічного різноманіття 5,0 150 Екзамен 

ВК 1 Вибіркова дисципліна 1 4,0 120 Залік 
ВК 2 Вибіркова дисципліна 2 4,0 120 Залік 
ВК 3 Вибіркова дисципліна 3 4,0 120 Залік 
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ОК 33 

Ландшафтно-екологічна 
навчальна практика: 
(ландшафтна екологія, загальна 
екологія, ґрунтознавство з 
основами геології та 
геоморфології) 

3,0 90 Захист звітів 

 Всього: 30 900  
5 семестр 

ОК 2  Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 3,0 90 Залік 

ОК 20 Біогеографія 5,0 150 Екзамен 
ОК 21 Екологія людини 5,0 150 Екзамен 

ОК 22 
Нормування антропогенного 
навантаження на навколишнє 
середовище 

5,0 150 Екзамен 

ВК 4 Вибіркова дисципліна 4 4,0 120 Залік  
ВК 5 Вибіркова дисципліна 5 4,0 120 Залік  
ВК 6 Вибіркова дисципліна 6 4,0 120 Залік 

 Всього: 30 900  
6 семестр 

ОК 2 Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 2,0 60 Залік 

ОК 24 Моніторинг довкілля  6,0 180 
Курсова 
робота, 
Екзамен 

ОК 25 Екологічна безпека 5,0 150 Екзамен 
ОК 23 Техноекологія 5,0 150 Екзамен  
ВК 7 Вибіркова дисципліна 7 4,0 120 Залік  
ВК 8 Вибіркова дисципліна 8 4,0 120 Залік  
ВК 9 Вибіркова дисципліна 9 4,0 120 Залік 

 Всього: 30 900  
7 семестр 

ОК 2 Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 2,0 60 Екзамен 

ОК 27 Моделювання та прогнозування 
стану довкілля 4,0 120 

Курсовий 
проект, 
Екзамен 

ОК 28 Управління та поводження з 
відходами 4,0 120 Екзамен 

ОК 26 Збалансоване 
природокористування 4,0 120 Екзамен 

ВК 11 Вибіркова дисципліна 10 4,0 120 Залік 
ВК 12 Вибіркова дисципліна 11 4,0 120 Залік 
ВК 13 Вибіркова дисципліна 12 4,0 120 Залік  
ОК 34 Виробнича практика 4,0 120 Захист звітів 

 Всього: 30 900  
8 семестр 

ОК 30 Організація та управління в 
природоохоронній діяльності 4,0 120 Екзамен 

ОК 31 Екологічна експертиза 5,0 150 Екзамен 
ОК 29 Економіка природокористування 5,0 150 Екзамен 
ВК 13 Вибіркова дисципліна 13 4,0 120 Залік 
ВК 14 Вибіркова дисципліна 14 4,0 120 Залік 
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ВК 15 Вибіркова дисципліна 15 4,0 120 Залік 

ОК 35 Підготовка та захист 
кваліфікаційної роботи 4,0 120 Захист роботи 

 Всього: 30 900  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ: 240,0 7200  
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3.3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОЛОГІЯ» 

Семестр  

Обов’язкові компоненти та практики Вибіркові компоненти  

1.1.  Загальна підготовка 1.2. Професійна підготовка 
2.1. 

Загальна 
підготовка 

2.2. 
Професійна 
підготовка 

1 
Ділова 

іноземна 
мова 

Українська 
мова за 

професійним 
спрямуванням 

Фізичне 
виховання Історія та 

культура 
України 

Біологія 
Хімія з 

основами 
біогеохімії 

Вступ до спеціальності 

  

 

2 
Ділова 

іноземна 
мова 

Фізичне 
виховання 

Вища 
математика 

Фізика з 
основами 
біофізики 

Правознавство 
Інформаційні 

системи та 
технології 

Гідрологія Навчальна еколого-біологічна практика (біологія, вступ до 
спеціальності, гідрологія)   

 

3 
Ділова 

іноземна 
мова 

Фізичне 
виховання Філософія  

 
БЖД та основи охорони праці 

Ґрунтознавство з 
основами геології та 

геоморфології 

Ландшафтна 
екологія 

Загальна екологія 
  

 

4 

Ділова 
іноземна 

мова 

Фізичне виховання 

 
 
 

Загальна екологія Заповідна справа 
та збереження 

біорізноманіття 

Навчальна ландшафтно-екологічна 
практика (ландшафтна екологія, 

загальна екологія, ґрунтознавство) 
ВК1 

ВК2 

ВК3 

 

5 Іноземна мова за професійним спрямуванням  Біогеографія Екологія людини 

 
Нормування антропогенного 
навантаження на навколишнє 

середовище 
 

ВК4 

ВК5 

ВК6 
 

6 
Іноземна мова за професійним спрямуванням 

Техноекологія Моніторинг 
довкілля 

 
Екологічна безпека  

ВК7 
ВК8 
ВК9 

 

7 Іноземна мова за професійним спрямуванням Збалансоване 
природокористування 

Моделювання та 
прогнозування 
стану довкілля 

Управління та 
поводження з 

відходами 
Виробнича 
практика  

ВК10 
ВК11 

ВК12 

 

8  Економіка 
природокористування 

Організація та 
управління в 

природоохоронній 
діяльності 

Екологічна 
експертиза Атестація 

ВК13 
ВК14 

ВК15 
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ІV. Перелік компетентностей  випускника 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони 
довкілля і збалансованого природокористування, або у 
процесі навчання, що передбачає застосування основних 
теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються 
комплексністю і невизначеністю умов 

Загальні 
компетентності 

Загальні компетентності 
ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та 
професійної діяльності. 
ЗК 02. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
ЗК 03. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК 04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово. 
ЗК 05. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК 06. Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших 
галузей знань/видів економічної діяльності). 
ЗК 07. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
ЗК 08. Здатність проведення досліджень на відповідному 
рівні. 
ЗК 09. Здатність працювати в команді 
ЗК 10. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 
ЗК 12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 
прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про 
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 

Спеціальні 
компетентності 

СК 01. Знання та розуміння теоретичних основ екології, 
охорони довкілля та збалансованого 
природокористування. 
СК 02. Здатність до критичного осмислення основних 
теорій, методів та принципів природничих наук. 
СК 03. Розуміння основних теоретичних положень, 
концепцій та принципів математичних та соціально-
економічних наук. 
СК 04. Знання сучасних досягнень національного та 
міжнародного екологічного законодавства. 
СК 05. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу 
на стан навколишнього середовища та виявлення 
екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою 
діяльністю. 
СК 06. Здатність до використання основних принципів та 
складових екологічного управління. 
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СК 07. Здатність проводити екологічний моніторинг та 
оцінювати поточний стан навколишнього середовища. 
СК 08. Здатність обґрунтовувати необхідність та 
розробляти заходи, спрямовані на збереження 
ландшафтно-біологічного різноманіття та формування 
екологічної мережі. 
СК 09. Здатність до участі в розробці системи управління 
та поводження з відходами виробництва та споживання. 
СК 10. Здатність до використання сучасних 
інформаційних ресурсів для екологічних досліджень. 
СК 11. Здатність інформувати громадськість про стан 
екологічної безпеки та збалансованого 
природокористування. 
СК 12. Здатність до опанування міжнародного та 
вітчизняного досвіду вирішення регіональних та 
транскордонних екологічних проблем. 
СК 13. Здатність до участі в управлінні 
природоохоронними діями та/або екологічними 
проектами. 

Додаткові спеціальні компетенції, визначені за 
освітньою програмою 

СК 14. Здатність приймати організаційні, 
природоохоронні та управлінські рішення, які 
забезпечують екологічно безпечне функціонування 
природних та штучних екосистем  
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V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання 

 

Програмні 
результати 
навчання 

ПР 01. Демонструвати розуміння основних принципів 
управління природоохоронними діями та/або 
екологічними проектами. 
ПР 02. Розуміти основні екологічні закони, правила та 
принципи охорони довкілля та природокористування. 
ПР 03. Розуміти основні концепції, теоретичні та 
практичні проблеми в галузі природничих наук, що 
необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, 
охорони довкілля та оптимального природокористування. 
ПР 04. Використовувати принципи управління, на яких 
базується система екологічної безпеки. 
ПР 05. Знати концептуальні основи моніторингу та 
нормування антропогенного навантаження на довкілля. 
ПР 06. Виявляти фактори, що визначають формування 
ландшафтно-біологічного різноманіття. 
ПР 07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту 
навколишнього середовища із застосуванням 
загальноприйнятих та/або стандартних підходів та 
міжнародного і вітчизняного досвіду. 
ПР 08. Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для прийняття 
обґрунтованих рішень. 
ПР 09. Демонструвати навички оцінювання 
непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого 
вибору шляхів їх вирішення. 
ПР 10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-
технології та ресурси Інтернету для інформаційного 
забезпечення екологічних досліджень. 
ПР 11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів 
та виробництв на навколишнє середовище. 
ПР 12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, 
направлених на оптимальне управління та поводження з 
виробничими та муніципальними відходами. 
ПР 13. Уміти формувати ефективні комунікаційні 
стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та 
власного досвіду в сфері екології. 
ПР 14. Уміти доносити результати діяльності до 
професійної аудиторії та широкого загалу, робити 
презентації та повідомлення. 
ПР 15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та 
політичні наслідки впровадження екологічних проектів. 
ПР 16. Вибирати оптимальну стратегію проведення 
громадських слухань щодо проблем та формування 
територій природно-заповідного фонду та екологічної 
мережі. 
ПР 17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та 
наслідки реалізації комплексних природоохоронних 
заходів. 
ПР 18. Поєднувати навички самостійної та командної 
роботи задля отримання результату з акцентом на 
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професійну сумлінність та відповідальність за прийняття 
рішень. 
ПР 19. Підвищувати професійний рівень шляхом 
продовження освіти та самоосвіти. 
ПР 20. Уміти формувати запити та визначати дії, що 
забезпечують виконання норм і вимог екологічного 
законодавства. 
ПР 21. Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення досліджень, збору 
та обробки даних. 
ПР 22. Брати участь у розробці проектів і практичних 
рекомендацій щодо збереження довкілля. 
ПР 23. Демонструвати навички впровадження 
природоохоронних заходів та проектів. 
ПР 24. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного 
демократичного суспільства, верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина в Україні. 
ПР 25. Зберігати та примножувати досягнення і цінності 
суспільства на основі розуміння місця предметної області 
у загальній системі знань, використовувати різні види та 
форми рухової активності для ведення здорового способу 
життя. 
Додаткові програмні результати навчання, визначені за 

освітньою програмою 
ПР 26. Розуміти сучасну мережу природно-заповідного  
фонду (ПЗФ) України та її структуру; засоби збереження 
та напрями використання ПЗФ. 
ПР 27. Вміти приймати організаційні, природоохоронні та 
інші рішення, які забезпечують екологічно безпечне 
функціонування природних та штучних екосистем. 
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VII.  Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього 
процесу, Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в Університеті 
функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

Принципи та 
процедури 

забезпечення 
якості вищої 

освіти 

Принципи забезпечення якості вищої освіти: 
- відповідність національним та європейським стандартам якості вищої 
освіти; 
 -автономність Університету, як відповідального за забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти; 
- системність та процесний підхід до управління якістю освітнього процесу; 
- комплексність в управлінні процесом контролю якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти; 
- системність у здійсненні моніторингових процедур з якості; 
- безперервність підвищення якості вищої освіти. 
Процедури забезпечення якості вищої освіти: 
- здійснення моніторингу та періодичного перегляду         освітньої програми; 
 -щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких 
оцінювань на офіційному веб-сайті Університету, на інформаційних стендах 
та в будь-який інший спосіб; 
- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників; 
- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за освітньою 
програмою; 
- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 
освітнім процесом; 
- забезпечення публічності інформації про освітню програму, ступінь вищої 
освіти та кваліфікацію; 
- забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками та 
здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 
функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 
плагіату; 
- інші процедури та заходи 

Моніторинг та 
періодичний 

перегляд 
освітньої 
програми 

Освітня програма має відповідати вимогам стандарту вищої освіти. 
Періодичний перегляд освітньої програми здійснюється за критеріями, які 
формулюються у результаті зворотного зв’язку із науково-педагогічними 
працівниками, студентами, випускниками, роботодавцями, а також 
внаслідок прогнозування розвитку галузі, потреб суспільства 

Щорічне 
оцінювання 
здобувачів 

вищої освіти 

Система оцінювання здобувачів вищої освіти включає здійснення таких 
контрольних заходів: вхідного, поточного, модульного (рубіжного), 
підсумкового та відстроченого контролю 

Щорічне 
оцінювання 

науково-
педагогічних 
працівників 

Оцінювання науково-педагогічних працівників проводиться на підставі 
ключових показників, визначених з урахуванням їх посадових обов’язків 
(виконання навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та 
інших трудових обов’язків) 
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Підвищення 
кваліфікації 

педагогічних і 
науково-

педагогічних 
працівників 

Педагогічні і науково-педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та 
проходять стажування в Україні або за кордоном не рідше одного разу на 
п’ять років. В Університеті реалізуються власні програми підвищення 
кваліфікації (семінари, тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо). 
Працівникам, які пройшли стажування або підвищення кваліфікації, 
видається відповідний документ 

Наявність 
необхідних 

ресурсів для 
організації 
освітнього 

процесу 

Ресурсами для організації освітнього процесу за освітньою програмою є: 
- стандарт вищої освіти; 
- індивідуальний навчальний план; 
- робочі програми навчальних дисциплін; 
- програми навчальної, виробничої та інших видів практик; 
- інші ресурси (підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні 
матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; завдання для 
самостійної роботи тощо). 
Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
дотримуються вимоги до кадрового, матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення освітньої діяльності 

Наявність 
інформаційних 

систем для 
ефективного 
управління 

освітнім 
процесом 

Ефективному управлінню освітньою діяльністю сприяють: 
- Єдина державна електронна база з питань освіти; 
- пакет «Деканат», який включає модуль «Навчальний план», модуль 
«Навчальний процес», модуль «Розклад»; 
- система дистанційного навчання на платформі Moodle для організації 
самостійної роботи студентів; 
- електронний архів; 
- кампусна комп’ютерна мережа, яка складається з 2 корпоративних мереж, 
що включають 7 локальних мереж і 36 точок бездротового доступу до 
мережі Інтернет; 
- інші інформаційні системи. 

Забезпечення 
публічності 

інформації про 
освітню 

програму, 
ступінь вищої 

освіти та 
кваліфікацію 

Публічність інформації про освітню програму, ступінь вищої освіти та 
кваліфікацію забезпечується шляхом: 
- оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Університету; 
- розміщення інформації на інформаційних стендах; 
- в інший спосіб відповідно до чинного законодавства 

Забезпечення 
дотримання 
академічної 

доброчесності 

Процедури та заходи забезпечення дотримання академічної доброчесності: 
- розробка та введення в дію Положення про академічну доброчесність, 
запобігання та виявлення плагіату в Університеті; 
- проведення комплексу відповідних профілактичних заходів в 
Університеті; 
- здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності 
працівниками та здобувачами вищої освіти, у тому числі шляхом перевірки 
на плагіат, із використанням відповідної програми, кваліфікаційних робіт, 
дисертацій та авторефератів, монографій, підручників і посібників, 
рукописів статей і тезів доповідей, курсових робіт (проєктів) тощо; 
- у разі виявлення академічного плагіату автори несуть відповідальність 
відповідно до чинного законодавства 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
Таблиця 1  

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 
дескрипторам НРК 

Спеціальність 101 «ЕКОЛОГІЯ» 
 

Інтегральна компетентність спеціальності: здатність розв’язувати складні спеціалізовані 
задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого 
природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій 
та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
 

Класифікація 
компетентоностей 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність 

Загальні компетентності 
ЗК01. Знання та 
розуміння предметної 
області та професійної 
діяльності. 

+    

ЗК02. Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій.  

 +   

ЗК03. Здатність до 
адаптації та дії в новій 
ситуації. 

 +   

ЗК04. Здатність 
спілкуватися 
державною мовою як 
усно, так і письмово. 

 + +  

ЗК05. Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою. 

 + +  

ЗК06. Здатність 
спілкуватися з 
представниками 
інших професійних 
груп різного рівня (з 
експертами з інших 
галузей знань/видів 
економічної 
діяльності). 

  +  

ЗК07. Здатність діяти 
соціально 
відповідально та 
свідомо. 

  + + 

ЗК08. Здатність 
проведення 
досліджень на 
відповідному рівні. 

+ +   

ЗК09. Здатність 
працювати в команді.   + + 
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ЗК10. Навички 
міжособистісної 
взаємодії. 

  +  

ЗК11. Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 

 +  + 

ЗК12. Здатність 
реалізувати свої права 
і обов’язки як члена 
суспільства, 
усвідомлювати 
цінності 
громадянського 
(вільного 
демократичного) 
суспільства та 
необхідність його 
сталого розвитку, 
верховенства права, 
прав і свобод людини і 
громадянина в 
Україні. 

  + + 

ЗК13. Здатність 
зберігати та 
примножувати 
моральні, культурні, 
наукові цінності і 
досягнення 
суспільства на основі 
розуміння історії та 
закономірностей 
розвитку предметної 
області, її 
місця у загальній 
системі знань про 
природу і суспільство 
та у розвитку 
суспільства, техніки і 
технологій, 
використовувати різні 
види та форми рухової 
активності для 
активного відпочинку 
та ведення здорового 
способу життя. 

  + + 

Спеціальні (фахові) компетенції 
СК01. Знання та 
розуміння 
теоретичних основ 
екології, охорони 
довкілля та 
збалансованого 

+   + 
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природокористування. 
СК02. Здатність до 
критичного 
осмислення основних 
теорій, методів та 
принципів 
природничих 
наук. 

+   + 

СК03. Розуміння 
основних теоретичних 
положень, концепцій 
та принципів 
математичних та 
соціально-
економічних наук. 

+ +  + 

СК04. Знання 
сучасних досягнень 
національного та 
міжнародного 
екологічного 
законодавства 

 +  + 

СК05. Здатність до 
оцінки впливу 
процесів техногенезу 
на стан 
навколишнього 
середовища та 
виявлення 
екологічних ризиків, 
пов’язаних з 
виробничою 
діяльністю. 

+ +   

СК06. Здатність до 
використання 
основних принципів 
та складових 
екологічного 
управління. 

+ +   

СК07. Здатність 
проводити 
екологічний 
моніторинг та 
оцінювати поточний 
стан навколишнього 
середовища. 

+ +   

СК08. Здатність 
обґрунтовувати 
необхідність та 
розробляти заходи, 
спрямовані на 
збереження 
ландшафтно-
біологічного 

 + +  
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різноманіття та 
формування 
екологічної мережі. 
СК09. Здатність до 
участі в розробці 
системи управління та 
поводження з 
відходами 
виробництва та 
споживання. 

 +   

СК10. Здатність до 
використання 
сучасних 
інформаційних 
ресурсів для 
екологічних 
досліджень. 

 + +  

СК11. Здатність 
інформувати 
громадськість про 
стан екологічної 
безпеки та 
збалансованого 
природокористування. 

  +  

СК12. Здатність до 
опанування 
міжнародного та 
вітчизняного досвіду 
вирішення 
регіональних та 
транскордонних 
екологічних проблем. 

 + +  

СК13. Здатність до 
участі в управлінні 
природоохоронними 
діями та/або 
екологічними 
проектами 

+ + +  

СК14. Здатність 
приймати 
організаційні, 
природоохоронні та 
управлінські рішення, 
які забезпечують 
екологічно безпечне 
функціонування 
природних та 
штучних екосистем 

+ + +  
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Таблиця 2 
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

 

Програмні результати  
навчання 

Компетентності 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

пе
те

нт
ні

ст
ь Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

ЗК
01

 

ЗК
02

 

ЗК
03

 

ЗК
04

 

ЗК
05

 

ЗК
06

 

ЗК
07

 

ЗК
08

 

ЗК
09

 

ЗК
10

 

ЗК
11

 

К
12

 

ЗК
13

 

С
К

01
 

С
К

02
 

С
К

03
 

С
К

04
 

С
К

05
 

С
К

06
 

С
К

07
 

С
К

08
 

С
К

09
 

С
К

10
 

С
К

12
 

С
К

13
 

С
К

14
 

ПР01. Демонструвати розуміння 
основних принципів управління 
природоохоронними діями та/або 
екологічними проектами 

                   +       + 

ПР02. Формулювати основні 
екологічні закони, правила та 
принципи охорони довкілля та 
природокористування 

+               + +           

ПР03. Розуміти основні концепції, 
теоретичні та практичні проблеми 
в галузі природничих наук, що 
необхідні для аналізу і прийняття 
рішень в сфері екології, охорони 
довкілля та оптимального 
природокористування 

+      +        + +            

ПР04. Компілювати принципи 
управління, на яких базується 
система екологічної безпеки 

+                  + +        
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ПР05. Знати концептуальні 
основи моніторингу та 
нормування антропогенного 
навантаження на довкілля. 

+        +            +       

ПР06. Виявляти фактори, що 
визначають формування 
ландшафтно - біологічного 
різноманіття. 

+                     +     + 

ПР07. Розв’язувати проблеми у 
сфері захисту навколишнього 
середовища із застосуванням 
загальноприйнятих та/або 
стандартних підходів та 
міжнародного і вітчизняного 
досвіду 

+   +              +        +  

ПР08. Уміти проводити пошук 
інформації з використанням 
відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень. 

  +                     +    

ПР09. Демонструвати навички 
оцінювання непередбачуваних 
екологічних проблем і 
обдуманого вибору шляхів їх 

 

+   +             +           

ПР10. Уміти застосовувати 
програмні засоби, ГІС -технології 
та ресурси Інтернету для 
інформаційного забезпечення 
екологічних досліджень 

  +   +   +                   
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ПР11. Уміти прогнозувати вплив 
технологічних процесів та 
виробництв на навколишнє 
середовище. 

+                  +  +  +     

ПР12. Брати участь у розробці та 
реалізації проектів, направлених 
на оптимальне управління та 
поводження з виробничими та 
муніципальними відходами 

+           +       + +   +     

ПР13. Уміти формувати 
ефективні комунікаційні стратегії 
з метою донесення ідей, проблем, 
рішень та власного досвіду в 
сфері екології. 

      +   + +              +   

ПР14. Уміти форматувати тексти, 
робити презентації та 
повідомлення для професійної 
аудиторії та широкого загалу з 
дотриманням професійної 
сумлінності та унеможливлення 

 

    + +                  + +   

ПР15. Уміти пояснювати 
соціальні, економічні та політичні 
наслідки впровадження 
екологічних проектів 

       +                  +  
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ПР16. Вибирати оптимальну 
стратегію проведення 
громадських слухань щодо 
проблем та формування територій 
природно - заповідного фонду та 
екологічної мережі 

   +      + +            +     

ПР17. Усвідомлювати 
відповідальність за ефективність 
та наслідки реалізації 
комплексних природоохоронних 
заходів. 

+        +    +               

ПР18. Поєднувати навички 
самостійної та командної роботи 
задля отримання результату з 
акцентом на  професійну 
сумлінність та відповідальність за 
прийняття рішень 

         + +                 

ПР19. Підвищувати професійний 
рівень шляхом продовження 
формальної освіти та самоосвіти. 

              + +            
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ПР20. Уміти формувати запити та 
визначати дії, що забезпечують 
виконання норм і вимог 
екологічного законодавства. 

                + +          

ПР21. Уміти обирати оптимальні 
методи та інструментальні засоби 
для проведення досліджень, збору 
та обробки даних 

        +            +       

ПР22. Брати участь у розробці 
проектів і практичних 
рекомендацій щодо збереження 
довкілля із залученням 
громадськості. 

+      + +  + +                + 

ПР23. Демонструвати навички 
впровадження природоохоронних 
заходів та проектів. 

+                    + +      
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ПР24. Розуміти і реалізувати свої 
права і обов’язки як члена 
суспільства,  усвідомлювати 
цінності вільного демократичного 
суспільства, верховенства права, 
прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 

            +               

ПР25. Зберігати та примножувати 
досягнення і цінності суспільства 
на основі розуміння місця 
предметної області у загальній 
системі знань, використовувати 
різні види та форми рухової 
активності для ведення здорового 
способу життя  

             +              

ПР 26. Розуміти сучасну мережу 
природно-заповідного  фонду 
(ПЗФ) України та її структуру; 
засоби збереження та напрями 
використання ПЗФ. 
 

 +             +       +      

ПР 27. Вміти приймати 
організаційні, природоохоронні та 
інші рішення, які забезпечують 
екологічно безпечне 
функціонування природних та 
штучних екосистем. 

 +         +        + +      + + 
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Таблиця 3 
Матриця відповідності програмних компетенностей компонентам освітньої програми «Екологія» 
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О
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ЗК 1      + +       +  + + + + + +  + + + + +  +  + + + + + 
ЗК 2 + + +     + +  +           +     +       + + 
ЗК 3    +                               + 
ЗК 4   +                                + 
ЗК 5 + +                                 + 
ЗК 6                +                 + + + 
ЗК 7     +     +  +                       + 
ЗК 8       + + +  +    +  + +    +  +   +     + + + + 
ЗК 9    + +        +                      + 

ЗК 10    + +       + +                      + 
ЗК 11                 +      +     +  +  +  + + 
ЗК 12     +     +  +                       + 
ЗК 13    +         +        +              + 
СК 1      +        +  +  +  + +  + +  + +  +  + + + + + 
СК 2      + + + +   +  + +  +  + + +   +        + + + + 
СК 3        +                +     +     + + 
СК 4          +            +      +   +   + + 
СК 5             +    +     + +  +  + +  +  +  + + 
СК 6                            + + +    + + 
СК 7       +        +   +    +  +         + + + 
СК 8      +          +  + + +            + + + + 
СК 9                       +     +      + + 

СК 10 +       + +  +           +     +    +   + + 
СК 11   +                      + +        + + 
СК 12 + +        +             +      +  +   + + 
СК 13                            +  +    + + 
СК14                             +     + + 
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Таблиця 4 
Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР) відповідним компонентами освітньої програми 
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ПР01                            + + +    + + 
ПР02      +        +    + +  +   +     +   + + + + 
ПР03      + + + +     + + + + +  + +  + + + + +  +  + + + + + 
ПР04                         +   +  +    + + 
ПР05                  +    +  +         + + + 
ПР06      +          +  +  +            + + + + 
ПР07 + +        +             +     +      + + 
ПР08 + + +     + +  +           +         +   + + 
ПР09        +                          + + 
ПР10 + + +        +                +       + + 
ПР11             +    +     + +    +     +  + + 
ПР12                       +     +  +    + + 
ПР13   +                      + +        + + 
ПР14 + + +                       +        + + 
ПР15 + +   +                        +  +   + + 
ПР16   +             +   +              + + + 
ПР17          +       +               +   + 
ПР18    + +        +                      + 
ПР19       +       +    +   +           +  + + 
ПР20          +            +         +   + + 
ПР21       + + +      +  + +      +   +     + + + + 
ПР22                          +  +      + + 
ПР23                +   +              + + + 
ПР24     +     +                         + 
ПР25    +         +        +              + 
ПР26                +   + +             + + + 
ПР27                              +    + + 

 
 
 


