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КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 Кафедра / 

викладач, 

якої буде 

викладати 

дисципліну 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються  

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, для 

якої пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 

студентів, які 

хочуть обрати 

дисципліну 

 1. Вибіркові дисципліни кафедри лісівництва, лісових культур та таксації лісу 

1.1. Вибіркові дисципліни для здобувачів  ОС «Бакалавр», спеціальність 205 «Лісове господарство» 
 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації 

лісу 

 

Природозапов

ідна справіа 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та 

професійними знаннями для 

вирішення завдань з організації та 

ведення 

лісового господарства. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

Лекції, 

практичні 

ОС 

«Бакалавр», 

3 курс, 6 

семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 «Лісове 

господарство» 

Здатність 

аналізувати стан 

лісостанів, 

особливостей їх 

росту і розвитку на 

основі вивчення 

дослідних даних, 

літературних 

джерел та 

нормативно-

довідкових 

матеріалів. 

 

 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації лісу 

 

Фітомеліораці

я 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі процеси 

ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

Лекції, 

практичні 

ОС 

«Бакалавр», 

4 курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Здатність 

аналізувати стан 

лісостанів, 

особливостей їх 

росту і розвитку на 

основі вивчення 

дослідних даних, 

літературних 

джерел та 

нормативно-

довідкових 

матеріалів. 
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забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації 

лісу 

 

Соціальне 

лісівництво 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, 

організаційноуправлінську 

документацію з організації та 

ведення лісового і мисливського 

господарства, знання з економіки та 

права для забезпечення ефективної 

виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі процеси 

ведення лісового господарства 

відповідно до чинних умов. 

Лекції, 

практичні 

ОС 

«Бакалавр», 

4 курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Здатність 

аналізувати стан 

лісостанів, 

особливостей їх 

росту і розвитку на 

основі вивчення 

дослідних даних, 

літературних 

джерел та 

нормативно-

довідкових 

матеріалів. 

 

 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації 

лісу 

 

Рекреаційне 

лісівництво 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії 

та принципи ведення лісового і 

мисливськогогосподарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

Лекції, 

практичні 

ОС 

«Бакалавр», 

4 курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Здатність 

аналізувати стан 

лісостанів, 

особливостей їх 

росту і розвитку на 

основі вивчення 

дослідних даних, 

літературних 

джерел та 

нормативно-

довідкових 

матеріалів. 

 



5 
 

матеріали, 

організаційноуправлінську 

документацію з організації та 

ведення лісового і мисливського 

господарства, знання з економіки та 

права для забезпечення ефективної 

виробничої діяльності. 

 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації 

лісу 

 

Лісопаркове 

господарство 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями 

для вирішення завдань з організації 

та ведення лісового господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових 

насаджень, теорії та принципи 

ведення лісового і 

мисливськогогосподарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, 

організаційноуправлінську 

документацію з організації та 

ведення лісового і мисливського 

господарства, 

знання з економіки та права для 

забезпечення ефективної виробничої 

діяльності. 

Лекції, 

практичні 

ОС 

«Бакалавр», 

4 курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Здатність 

аналізувати стан 

лісостанів, 

особливостей їх 

росту і розвитку на 

основі вивчення 

дослідних даних, 

літературних 

джерел та 

нормативно-

довідкових 

матеріалів. 
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 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації лісу 

 

Лісова 

пірологія 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, 

організаційноуправлінську 

документацію з організації та 

ведення лісового і мисливського 

господарства, знання з економіки та 

права для забезпечення ефективної 

виробничої діяльності. 

РН 7. Проектувати та організовувати 

ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до 

встановлених вимог. 

РН 16. Організувати результативні 

та безпечні умови праці. 

Лекції, 

практичні 

ОС 

«Бакалавр», 

4 курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Здатність 

аналізувати стан 

лісостанів, 

особливостей їх 

росту і розвитку на 

основі вивчення 

дослідних даних, 

літературних 

джерел та 

нормативно-

довідкових 

матеріалів. 

 

 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації лісу 

 

Організація 

охорони лісів 

від пожеж 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, 

організаційноуправлінську 

документацію з організації та 

ведення лісового і мисливського 

господарства, знання з економіки та 

права для забезпечення ефективної 

виробничої діяльності. 

РН 7. Проектувати та організовувати 

ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до 

встановлених вимог. 

РН 16. Організувати результативні 

та безпечні умови праці. 

Лекції, 

практичні 

ОС 

«Бакалавр», 

4 курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Здатність 

аналізувати стан 

лісостанів, 

особливостей їх 

росту і розвитку на 

основі вивчення 

дослідних даних, 

літературних 

джерел та 

нормативно-

довідкових 

матеріалів. 
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 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації 

лісу 

 

Моніторинг 

лісових 

пожеж 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, 

організаційноуправлінську 

документацію з організації та 

ведення лісового і мисливського 

господарства, знання з економіки та 

права для забезпечення ефективної 

виробничої діяльності. 

РН 7. Проектувати та організовувати 

ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до 

встановлених вимог. 

РН 16. Організувати результативні 

та безпечні умови праці. 

Лекції, 

практичні 

ОС 

«Бакалавр», 

4 курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Здатність 

аналізувати стан 

лісостанів, 

особливостей їх 

росту і розвитку на 

основі вивчення 

дослідних даних, 

літературних 

джерел та 

нормативно-

довідкових 

матеріалів. 

 

 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації 

лісу 

 

Квітникарст

во 

 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії. 

 

РН 3. Проводити літературний 

пошук українською та іноземними 

мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр 

3 курс 

5 семестр 

Для усього 

контингенту  

Без обмежень 
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 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації 

лісу 

 

Газони 

 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр 

3 курс 

6 семестр 

Для усього 

контингенту  

Без обмежень 

 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації 

лісу 

 

Ландшафтн

ий дизайн 

 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії. 

 

РН 3. Проводити літературний 

пошук українською та іноземними 

мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр 

3 курс 

6 семестр 

Для усього 

контингенту  

Базові навички 

роботи з 

персональним 

комп’юте-ром 
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 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації 

лісу 

 

Агротехніка 

зеленого 

будівництва 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр 

3 курс 

5 семестр 

Для усього 

контингенту  

Без обмежень 

 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації 

лісу 

 

Будівництво 

та 

експлуатаці

я садово-

паркових 

об’єктів  

 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії. 

 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

РН 16. Організувати результативні 

та безпечні умови праці. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр 

4 курс 

 7 

семестр 

Для усього 

контингенту  

Без обмежень 
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 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації 

лісу 

 

Урбаністика 

 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр 

4 курс 

8 семестр 

Для усього 

контингенту  

Базові навички 

роботи з 

персональним 

комп’ютером 

 1.2. Вибіркові дисципліни для здобувачів ОС «Магістр», спеціальність 205 «Лісове господарство 
 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації лісу 

 

Реконструк

ція садово-

паркових 

об’єктів 

 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН 3. Проводити літературний 

пошук українською та іноземними 

мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

Лекції, 

практичні 

Магістр 

2 курс 

3 семестр 

Для усього 

контингенту  

Базові навички 

роботи з 

персональним 

комп’ютером 
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 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації 

лісу 

 

Екодизайн 

міського 

середовища 

 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

Лекції, 

практичні 

Магістр 

2 курс 

3 семестр 

Для усього 

контингенту  

Базові навички 

роботи з 

персональним 

комп’ютером 

 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації 

лісу 

 

Спеціальні 

види 

лісовпорядк

ування 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці; 

РН 03. Здатність системно 

оцінювати лісові ресурси та 

досліджувати лісостани в рівнинних 

та гірських лісах України. 

РН 08. Застосування методів 

лісоінвентаризації на основі 

сучасної вибіркової таксації. 

РН 11. Розуміння лісокультурної та 

лісомеліоративної справи, 

біологічних особливостей, 

закономірностей розвитку, росту і 

формування деревостанів 

аборигенних та інтродукованих 

деревних, чагарникових і трав’яних 

видів у штучних насадженнях 

різного типу. 

Лекції, 

практичні 

Магістр 

1 курс 

2 семестр 

Для усього 

контингенту  

Базові навички 

роботи з 

персональним 

комп’ютером 

 Кафедра 

лісівництва, 

лісових 

культур та 

таксації лісу 

 

Парковпоря

дкування 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці; 

РН 03. Здатність системно 

оцінювати лісові ресурси та 

досліджувати лісостани в рівнинних 

та гірських лісах України. 

РН 08. Застосування методів 

лісоінвентаризації на основі 

сучасної вибіркової таксації. 

РН 11. Розуміння лісокультурної та 

лісомеліоративної справи, 

біологічних особливостей, 

закономірностей розвитку, росту і 

формування деревостанів 

аборигенних та інтродукованих 

Лекції, 

практичні 

Магістр 

1 курс 

2 семестр 

Для усього 

контингенту  

Базові навички 

роботи з 

персональним 

комп’ютером 
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деревних, чагарникових і трав’яних 

видів у штучних насадженнях 

різного типу. 

 2. Вибіркові дисципліни кафедри експлуатації лісових ресурсів та деревообробних технологій 
 2.1. Вибіркові дисципліни для здобувачів ОС «Бакалавр», спеціальності 205 «Лісове господарство» 
 Кафедра 

експлуатації 

лісових 

ресурсів та 

деревообробн

их технологій 

Кратюк О.Л. 

Основи 

гідротехнічн

ої меліорації 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового 

і мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати 

типове обладнання та 

інструменти для вирішення 

сформульованого 

завдання, а також оцінити 

економічну ефективність 

його виконання. 

СК 11. Здатність планувати 

й реалізовувати ефективні  

заходи з організації 

господарства, підвищення 

продуктивності насаджень 

та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних 

засадах, використання 

лісових ресурсів. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

5 семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 
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 Кафедра 

експлуатаці

ї лісових 

ресурсів та 

деревообро

бних 

технологій 

 

Кратюк О.Л. 

Основи 

мікрозрошен

ня 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового 

і мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати 

типове обладнання та 

інструменти для вирішення 

сформульованого 

завдання, а також оцінити 

економічну ефективність 

його виконання. 

СК 11. Здатність планувати 

й реалізовувати ефективні  

заходи з організації 

господарства, підвищення 

продуктивності насаджень 

та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних 

засадах, використання 

лісових ресурсів. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

5 семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 

 Кафедра 

експлуатаці

ї лісових 

ресурсів та 

деревообро

бних 

технологій 

 

Кратюк О.Л. 

Осушення 

лісових 

земель 

 

 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового 

і мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

5 семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 
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відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати 

типове обладнання та 

інструменти для вирішення 

сформульованого 

завдання, а також оцінити 

економічну ефективність 

його виконання. 

СК 11. Здатність планувати 

й реалізовувати ефективні  

заходи з організації 

господарства, підвищення 

продуктивності насаджень 

та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних 

засадах, використання 

лісових ресурсів. 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

 Кафедра 

експлуатаці

ї лісових 

ресурсів та 

деревообро

бних 

технологій 

 

Власюк В.П

. 

Економіка 

лісового 

господарства 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового 

і мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

СК 6. Здатність вибрати 

типове обладнання та 

інструменти для вирішення 

сформульованого 

завдання, а також оцінити 

економічну ефективність 

його виконання. 

СК10. Здатність 

організовувати роботу 

малих колективів 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі процеси 

ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

7 семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 
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виконавців. 

 

 Кафедра 

експлуатаці

ї лісових 

ресурсів та 

деревообро

бних 

технологій 

 

Власюк В.П

. 

Економіка 

садово-

паркового 

господарства 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового 

і мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

СК 6. Здатність вибрати 

типове обладнання та 

інструменти для вирішення 

сформульованого 

завдання, а також оцінити 

економічну ефективність 

його виконання. 

СК10. Здатність 

організовувати роботу 

малих колективів 

виконавців. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі процеси 

ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

7 семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 

 Кафедра 

експлуатаці

ї лісових 

ресурсів та 

деревообро

бних 

технологій 

 

Власюк В.П

. 

Економіка 

деревообробног

о виробництва 

 

 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового 

і мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

СК 6. Здатність вибрати 

типове обладнання та 

інструменти для вирішення 

сформульованого 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі процеси 

ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

7 семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 
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завдання, а також оцінити 

економічну ефективність 

його виконання. 

СК10. Здатність 

організовувати роботу 

малих колективів 

виконавців. 

 Кафедра 

експлуатаці

ї лісових 

ресурсів та 

деревообро

бних 

технологій 

 

Зимароєва 

А.А. 

Аерокосмічні 

методи в 

лісовому 

господарстві 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового 

і мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

СК 3. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних 

та їх математичного 

моделювання. 

СК 7. Здатність вирішувати 

поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, 

оцінювати лісові ресурси 

та продукцію. 

РН 9. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі процеси 

ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

індивідуальні 

завдання 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Вивчення даної 

дисципліни 

базується на 

знаннях, уміннях і 

навичках, 

отриманих при 

вивченні дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології», «ГІС у 

лісовому 

господарстві». 

 Кафедра 

експлуатаці

ї лісових 

ресурсів та 

деревообро

бних 

технологій 

 

Зимароєва 

А.А. 

Дистанційне 

зондування 

землі 

 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового 

і мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

РН 9. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 12. Інтегрувати та 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

індивідуальні 

завдання 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Вивчення даної 

дисципліни 

базується на 

знаннях, уміннях і 

навичках, 

отриманих при 

вивченні дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології», «ГІС у 
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комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

СК 3. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних 

та їх математичного 

моделювання. 

СК 7. Здатність вирішувати 

поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, 

оцінювати лісові ресурси 

та продукцію. 

удосконалювати виробничі процеси 

ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

лісовому 

господарстві». 

 Кафедра 

експлуатаці

ї лісових 

ресурсів та 

деревообро

бних 

технологій 

 

Зимароєва 

А.А. 

Лісова 

картографія 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового 

і мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

СК 3. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних 

та їх математичного 

моделювання. 

СК 7. Здатність вирішувати 

поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, 

оцінювати лісові ресурси 

та продукцію. 

РН 9. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі процеси 

ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

індивідуальні 

завдання 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Вивчення даної 

дисципліни 

базується на 

знаннях, уміннях і 

навичках, 

отриманих при 

вивченні дисциплін: 

«Інформаційні 

системи та 

технології», «ГІС у 

лісовому 

господарстві», 

«Геодезія», «Лісова 

таксація». 

 Кафедра 

експлуатаці
Транспорт 

лісу 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

205 «Лісове 

господарство» 

Базові знання з 

математики, фізики 
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ї лісових 

ресурсів та 

деревообро

бних 

технологій 

 

Зимароєва 

А.А. 

 задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового 

і мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати 

типове обладнання та 

інструменти для вирішення 

сформульованого 

завдання, а також оцінити 

економічну ефективність 

його виконання. 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей. 

РН 8. Проектувати та організовувати 

ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до 

встановлених вимог. 

РН 16. Організувати результативні 

та безпечні умови праці. 

заняття, 

командна 

робота, виїзні 

заняття, 

індивідуальні 

завдання 

бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

та механізації лісо-

господарських 

робіт 

 Кафедра 

експлуатаці

ї лісових 

ресурсів та 

деревообро

бних 

технологій 

 

Зимароєва 

А.А. 

Лісові 

дороги 

 

 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового 

і мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати 

типове обладнання та 

інструменти для вирішення 

сформульованого 

завдання, а також оцінити 

економічну ефективність 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей. 

РН 8. Проектувати та організовувати 

ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до 

встановлених вимог. 

РН 16. Організувати результативні 

та безпечні умови праці. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, виїзні 

заняття, 

індивідуальні 

завдання 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Базові знання з 

математики, фізики 

та механізації лісо-

господарських 

робіт 
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його виконання. 

 Кафедра 

експлуатаці

ї лісових 

ресурсів та 

деревообро

бних 

технологій 

 

Зимароєва 

А.А. 

Лісова 

інфраструкт

ура 

 

 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового 

і мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати 

типове обладнання та 

інструменти для вирішення 

сформульованого 

завдання, а також оцінити 

економічну ефективність 

його виконання. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей. 

РН 8. Проектувати та організовувати 

ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до 

встановлених вимог. 

РН 16. Організувати результативні 

та безпечні умови праці. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, виїзні 

заняття, 

індивідуальні 

завдання 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

8 семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Базові знання з 

математики, фізики 

та механізації лісо-

господарських 

робіт 

 Кафедра 

експлуатаці

ї лісових 

ресурсів та 

деревообро

бних 

технологій 

 

Кульман 

С.М. 

Технології 

обробки 

деревини 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі 

під час  професійної 

діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці;.  

СК 05. Здатність 

розробляти поточні та 

стратегічні плани розвитку 

підприємств лісової галузі 

РН 01. Здатність формулювати та 

вдосконалювати важливе 

дослідницьке завдання, для його 

вирішення збирати необхідну 

інформацію та формулювати 

висновки, які можна захищати в 

науковому контексті. 

РН 07. Здатність розробляти та 

реалізовувати виробничі проекти і 

програми в галузі лісового 

господарства, охорони 

навколишнього природного 

середовища та збереження 

природного біорізноманіття. 

РН 16. Поєднувати різні форми 

науково-дослідної роботи і 

практичної діяльності з метою 

подолання розриву між теорією і 

практикою, науковими 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

4 курс, 

7 семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти технічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які існують 

між технологічними 

процесами обробки 

деревини. 
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та ефективної реалізації 

господарських заходів 

лісогосподарського 

виробництва та мисливства 

і приймати обґрунтовані 

управлінські рішення; 

СК 12. Здатність 

координувати розробку, 

підбір і використання 

необхідного обладнання, 

інструментів і методів 

організації виробничого 

процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та 

технологічних 

можливостей. 

досягненнями і їх практичною 

реалізацією. 

 

 Кафедра 

експлуатаці

ї лісових 

ресурсів та 

деревообро

бних 

технологій 

 

Кульман 

С.М. 

Основи 

автоматики 

і АВП 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового 

і мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати 

типове обладнання та 

інструменти для вирішення 

сформульованого 

завдання, а також оцінити 

економічну ефективність 

його виконання. 

РН 3. Проводити 

літературний пошук українською 

та іноземними мовою і 

аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу 

з урахуванням екологічних, 

технічних та технологічних 

можливостей.  

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі 

процеси ведення лісового 

господарства відповідно до 

чинних вимог. 

РН 16. Організувати 

результативні та безпечні умови 

праці. 

 

лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Базові знання з 

технології 

деревообробки . 

 Кафедра 

експлуатаці

ї лісових 

ресурсів та 

деревообро

Конструюва

ння виробів 

з деревини 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового 

і мисливського 

РН 3. Проводити 

літературний пошук українською 

та іноземними мовою і 

аналізувати отриману РН 14. 

Виконувати чітко та якісно 

лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

5 семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Базові знання з 

технології 

матеріалів та 

креслення 
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бних 

технологій 

 

Бойко Л.М. 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 9. Здатність розробляти 

проєктну документацію, 

зокрема описи, положення, 

інструкції та інші 

документи. 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших.  

РН 15. Впроваджувати 

розроблені проектні рішення у 

виробництво та забезпечувати 

ведення лісового господарства на 

засадах наближеного до природи 

лісівництва. 

 

 Кафедра 

експлуатаці

ї лісових 

ресурсів та 

деревообро

бних 

технологій 

 

Кульман 

С.М. 

Технологія 

дерев’яного 

домобудува

ння 

ІК. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у 

процесі навчання, що 

передбачає застосування 

певних теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати 

типове обладнання та 

інструменти для вирішення 

сформульованого 

завдання, а також оцінити 

економічну ефективність 

його виконання. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу 

з урахуванням екологічних, 

технічних та технологічних 

можливостей.  

РН 14. Виконувати чітко та 

якісно професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 16. Організувати 

результативні та безпечні умови 

праці. 

 

лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

3 курс, 

6 семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Базові знання з 

технології 

деревообробки 

 Кафедра 

експлуатаці

ї лісових 

Технологія 

конструкцій

них 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

РН 3. Проводити літературний 

пошук українською та іноземними 

лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 

205 «Лісове 

господарство» 

Базові знання з 

фізики, хімії, 

математики 
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ресурсів та 

деревообро

бних 

технологій 

 

Бойко Л.М. 

матеріалів проблеми у галузі лісового 

і мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 9. Здатність 

розробляти проєктну 

документацію, зокрема 

описи, положення, 

інструкції та інші 

документи. 

мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей.  

РН 9. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

3 курс, 

5 семестр 

 2.2. Вибіркові дисципліни для здобувачів ОС «Магістр», спеціальності 205 «Лісове господарство» 
 Кафедра 

експлуатації 

лісових 

ресурсів та 

деревообробн

их технологій 

Власюк В.П. 

Лісозаготівл

і 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі 

під час  професійної 

діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці. 

ЗК 05. Здатність проводити 

дослідження на 

відповідному рівні. 

РН 02. Здатність розуміти сутність та 

наслідки впливу лісогосподарської 

діяльності на суб’єкти складової 

економіки України. 

РН 12. Здатність до організації 

лісогосподарського виробництва  із 

застосуванням сучасних 

інформаційних систем та 

комп’ютерних технологій. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

розв’язання 

складних 

спеціалізовани

х завдань та 

практичних 

проблем в ході 

професійної 

діяльності 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Базові знання з 

основ 

лісоексплуатації і 

механізації 

лісогосподарських 

робіт 
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ЗК 06. Здатність навчатися 

та навчати. 

СК 04. Здатність 

забезпечити організацію 

комплексного обліку та 

оцінки лісових ресурсів, їх 

менеджменту та 

економічного супроводу їх 

комплексного 

використання з 

дотримання принципів 

сталого 

природокористування і 

організації ефективного 

лісогосподарського 

виробництва та 

мисливства; 

СК 08. Здатність системно 

мислити для організації 

комплексного 

багатоцільового 

використання лісових 

ресурсів (деревних, 

недеревних та 

нематеріальних), 

включаючи екосистемні 

послуги лісових 

фітоценозів; 

СК 11. Здатність 

забезпечити виховання та 

підготовку студентів, які 

навчаються у закладах І-ІІ 

рівнів акредитації, для 

виконання 

лісогосподарських, 

лісомисливських та 

лісозаготівельних заходів 

із використанням сучасної 

техніки та технологій; 

СК 12. Здатність 

координувати розробку, 

підбір і використання 
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необхідного обладнання, 

інструментів і методів 

організації виробничого 

процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та 

технологічних 

можливостей. 

 Кафедра 

експлуатації 

лісових 

ресурсів та 

деревообробн

их технологій 

Власюк В.П. 

Лісопромис

лова 

логістика 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі 

під час  професійної 

діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці. 

ЗК 05. Здатність проводити 

дослідження на 

відповідному рівні. 

ЗК 06. Здатність навчатися 

та навчати. 

СК 04. Здатність 

забезпечити організацію 

комплексного обліку та 

оцінки лісових ресурсів, їх 

менеджменту та 

економічного супроводу їх 

комплексного 

використання з 

дотримання принципів 

сталого 

природокористування і 

організації ефективного 

лісогосподарського 

РН 02. Здатність розуміти сутність та 

наслідки впливу лісогосподарської 

діяльності на суб’єкти складової 

економіки України. 

РН 12. Здатність до організації 

лісогосподарського виробництва  із 

застосуванням сучасних 

інформаційних систем та 

комп’ютерних технологій. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

розв’язання 

складних 

спеціалізовани

х завдань та 

практичних 

проблем в ході 

професійної 

діяльності 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Базові знання з 

лісоексплуатації, 

ГІС у лісовому 

господарстві 
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виробництва та 

мисливства; 

СК 08. Здатність системно 

мислити для організації 

комплексного 

багатоцільового 

використання лісових 

ресурсів (деревних, 

недеревних та 

нематеріальних), 

включаючи екосистемні 

послуги лісових 

фітоценозів; 

СК 11. Здатність 

забезпечити виховання та 

підготовку студентів, які 

навчаються у закладах І-ІІ 

рівнів акредитації, для 

виконання 

лісогосподарських, 

лісомисливських та 

лісозаготівельних заходів 

із використанням сучасної 

техніки та технологій; 

СК 12. Здатність 

координувати розробку, 

підбір і використання 

необхідного обладнання, 

інструментів і методів 

організації виробничого 

процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та 

технологічних 

можливостей. 

 Кафедра 

експлуатації 

лісових 

ресурсів та 

деревообробн

их технологій 

Власюк В.П. 

Стале 

лісокористу

вання 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі 

під час  професійної 

діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

РН 02. Здатність розуміти сутність та 

наслідки впливу лісогосподарської 

діяльності на суб’єкти складової 

економіки України. 

РН 12. Здатність до організації 

лісогосподарського виробництва  із 

застосуванням сучасних 

інформаційних систем та 

комп’ютерних технологій. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота, 

розв’язання 

складних 

спеціалізовани

х завдань та 

практичних 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Базові знання з 

лісознавства, 

лісівництва, 

лісоексплуатації, 

економіки лісового 

господарства 
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характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці. 

ЗК 05. Здатність проводити 

дослідження на 

відповідному рівні. 

ЗК 06. Здатність навчатися 

та навчати. 

СК 04. Здатність 

забезпечити організацію 

комплексного обліку та 

оцінки лісових ресурсів, їх 

менеджменту та 

економічного супроводу їх 

комплексного 

використання з 

дотримання принципів 

сталого 

природокористування і 

організації ефективного 

лісогосподарського 

виробництва та 

мисливства; 

СК 08. Здатність системно 

мислити для організації 

комплексного 

багатоцільового 

використання лісових 

ресурсів (деревних, 

недеревних та 

нематеріальних), 

включаючи екосистемні 

послуги лісових 

фітоценозів; 

СК 11. Здатність 

забезпечити виховання та 

проблем в ході 

професійної 

діяльності 
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підготовку студентів, які 

навчаються у закладах І-ІІ 

рівнів акредитації, для 

виконання 

лісогосподарських, 

лісомисливських та 

лісозаготівельних заходів 

із використанням сучасної 

техніки та технологій; 

СК 12. Здатність 

координувати розробку, 

підбір і використання 

необхідного обладнання, 

інструментів і методів 

організації виробничого 

процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та 

технологічних 

можливостей. 

 Кафедра 

експлуатації 

лісових 

ресурсів та 

деревообробн

их технологій 

Іванюк Т.М. 

Лісова 

екологія та 

типологія 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі 

під час  професійної 

діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та 

синтезу; 

СК 09. Здатність 

використовувати 

професійні лісівничі 

знання й практичні 

навички та наукові 

рекомендації для 

організації і ефективної 

експлуатації систем 

захисних 

насаджень різного 

РН 02. Здатність розуміти сутність та 

наслідки впливу 

лісогосподарської діяльності на 

суб’єкти складової 

економіки України. 

РН 03. Здатність системно 

оцінювати лісові ресурси та 

досліджувати лісостани в рівнинних 

та гірських лісах 

України. 

РН 05. Здатність до розробки заходів 

з формування 

цільових деревостанів, підвищення 

та регулювання 

продуктивності та стійкості лісів в 

різних 

лісорослинних регіонах України, на 

радіоактивно 

забруднених територіях, у зонах 

інтенсивного 

техногенного впливу. 

РН 09. Знання про природні лісові 

пожежі, їх вплив на 

лісове середовище, вогнестійкість 

деревних порід. 

Лекції, 

практичні, 

семінар, 

командна 

робота 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс, 1 

семестр 

205 Лісове 

господарство 

Базові знання з 

екології, біології, 

ґрунтознавства, 

лісознавства 
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цільового призначення; 

СК 10. Здатність 

здійснювати наукові 

дослідження 

лісових екосистем та 

представляти результати 

власних 

досліджень у вигляді 

наукових праць та 

публічних 

доповідей на наукових 

заходах; 

РН 11. Розуміння лісокультурної та 

лісомеліоративної 

справи, біологічних особливостей, 

закономірностей 

розвитку, росту і формування 

деревостанів аборигенних 

та інтродукованих деревних, 

чагарникових і трав’яних 

видів у штучних насадженнях 

різного типу. 

 Кафедра 

експлуатації 

лісових 

ресурсів та 

деревообробн

их технологій 

Іванюк Т.М. 

Типологія 

лісу  

ІК. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі 

під час  професійної 

діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та 

синтезу; 

СК 09. Здатність 

використовувати 

професійні лісівничі 

знання й практичні 

навички та наукові 

рекомендації для 

організації і ефективної 

експлуатації систем 

захисних 

насаджень різного 

цільового призначення; 

СК 10. Здатність 

здійснювати наукові 

дослідження 

лісових екосистем та 

представляти результати 

власних 

РН 02. Здатність розуміти сутність та 

наслідки впливу 

лісогосподарської діяльності на 

суб’єкти складової 

економіки України. 

РН 03. Здатність системно 

оцінювати лісові ресурси та 

досліджувати лісостани в рівнинних 

та гірських лісах 

України. 

РН 05. Здатність до розробки заходів 

з формування 

цільових деревостанів, підвищення 

та регулювання 

продуктивності та стійкості лісів в 

різних 

лісорослинних регіонах України, на 

радіоактивно 

забруднених територіях, у зонах 

інтенсивного 

техногенного впливу. 

РН 09. Знання про природні лісові 

пожежі, їх вплив на 

лісове середовище, вогнестійкість 

деревних порід. 

РН 11. Розуміння лісокультурної та 

лісомеліоративної 

справи, біологічних особливостей, 

закономірностей 

розвитку, росту і формування 

деревостанів аборигенних 

та інтродукованих деревних, 

чагарникових і трав’яних 

Лекції, 

практичні, 

семінар, 

командна 

робота 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс, 1 

семестр 

205 Лісове 

господарство 

Базові знання з 

екології, біології, 

ґрунтознавства, 

лісознавства 
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досліджень у вигляді 

наукових праць та 

публічних 

доповідей на наукових 

заходах; 

видів у штучних насадженнях 

різного типу. 

 Кафедра 

експлуатації 

лісових 

ресурсів та 

деревообробн

их технологій 

Іванюк Т.М. 

Типологічні 

основи 

лісового 

господарств

а 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі 

під час  професійної 

діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та 

синтезу; 

СК 09. Здатність 

використовувати 

професійні лісівничі 

знання й практичні 

навички та наукові 

рекомендації для 

організації і ефективної 

експлуатації систем 

захисних 

насаджень різного 

цільового призначення; 

СК 10. Здатність 

здійснювати наукові 

дослідження 

лісових екосистем та 

представляти результати 

власних 

досліджень у вигляді 

наукових праць та 

публічних 

доповідей на наукових 

заходах; 

РН 02. Здатність розуміти сутність та 

наслідки впливу 

лісогосподарської діяльності на 

суб’єкти складової 

економіки України. 

РН 03. Здатність системно 

оцінювати лісові ресурси та 

досліджувати лісостани в рівнинних 

та гірських лісах 

України. 

РН 05. Здатність до розробки заходів 

з формування 

цільових деревостанів, підвищення 

та регулювання 

продуктивності та стійкості лісів в 

різних 

лісорослинних регіонах України, на 

радіоактивно 

забруднених територіях, у зонах 

інтенсивного 

техногенного впливу. 

РН 09. Знання про природні лісові 

пожежі, їх вплив на 

лісове середовище, вогнестійкість 

деревних порід. 

РН 11. Розуміння лісокультурної та 

лісомеліоративної 

справи, біологічних особливостей, 

закономірностей 

розвитку, росту і формування 

деревостанів аборигенних 

та інтродукованих деревних, 

чагарникових і трав’яних 

видів у штучних насадженнях 

різного типу. 

Лекції, 

практичні, 

семінар, 

командна 

робота 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс, 1 

семестр 

205 Лісове 

господарство 

Базові знання з 

екології, біології, 

ґрунтознавства, 

лісознавства 

 Кафедра 

експлуатації 
Лісова 

політика 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі 

РН 06. Розуміння сутності філософії 

лісівничої науки 

Лекції, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

205 Лісове 

господарство 

Без обмежень 
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лісових 

ресурсів та 

деревообробн

их технологій 

Зимароєва 

А.А. 

під час  професійної 

діяльності у галузі 

лісового господарства або 

у процесі навчання, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці. 

СК 05. Здатність 

розробляти поточні та 

стратегічні плани 

розвитку підприємств 

лісової галузі та 

ефективної реалізації 

господарських заходів 

лісогосподарського 

виробництва та 

мисливства і приймати 

обґрунтовані 

управлінські рішення; 

СК 06. Здатність 

трактувати та 

використовувати у 

виробничій діяльності 

міжнародні і національні 

нормативні документи в 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства, оцінювати 

діяльність органів 

державної виконавчої 

влади, щодо реалізації 

стратегії національної 

лісової політики. 

та державної лісової політики. 

РН 07. Здатність розробляти та 

реалізовувати 

виробничі проекти і програми в 

галузі лісового 

господарства, охорони 

навколишнього природного 

середовища та збереження 

природного біорізноманіття. 

РН 13. Здатність до виявлення 

прямого та/або опосередкованого 

впливу соціальних, економічних, 

політичних, екологічних, 

культурних та інших подій на 

лісогосподарські підприємства. 

заняття, 

командна 

робота, круглі 

столи, 

індивідуальні 

завдання 

магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

 Кафедра 

експлуатації 

лісових 

Європейськ

ий досвід 

управління 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі 

під час  професійної 

РН 06. Розуміння сутності філософії 

лісівничої науки 

та державної лісової політики. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

205 Лісове 

господарство 

Без обмежень 
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ресурсів та 

деревообробн

их технологій 

Зимароєва 

А.А. 

лісового 

сектору 

діяльності у галузі 

лісового господарства або 

у процесі навчання, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці. 

СК 05. Здатність 

розробляти поточні та 

стратегічні плани 

розвитку підприємств 

лісової галузі та 

ефективної реалізації 

господарських заходів 

лісогосподарського 

виробництва та 

мисливства і приймати 

обґрунтовані 

управлінські рішення; 

СК 06. Здатність 

трактувати та 

використовувати у 

виробничій діяльності 

міжнародні і національні 

нормативні документи в 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства, оцінювати 

діяльність органів 

державної виконавчої 

влади, щодо реалізації 

стратегії національної 

лісової політики. 

РН 07. Здатність розробляти та 

реалізовувати 

виробничі проекти і програми в 

галузі лісового 

господарства, охорони 

навколишнього природного 

середовища та збереження 

природного біорізноманіття. 

РН 13. Здатність до виявлення 

прямого та/або опосередкованого 

впливу соціальних, економічних, 

політичних, екологічних, 

культурних та інших подій на 

лісогосподарські підприємства. 

командна 

робота, круглі 

столи, 

індивідуальні 

завдання 

курс, 2 

семестр 

 Кафедра 

експлуатації 

лісових 

ресурсів та 

Новітні 

підходи до 

ведення 

лісового 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі 

під час  професійної 

діяльності у галузі 

РН 06. Розуміння сутності філософії 

лісівничої науки 

та державної лісової політики. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

205 Лісове 

господарство 

Без обмежень 
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деревообробн

их технологій 

Зимароєва 

А.А. 

господарств

а 

лісового господарства або 

у процесі навчання, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці. 

СК 05. Здатність 

розробляти поточні та 

стратегічні плани 

розвитку підприємств 

лісової галузі та 

ефективної реалізації 

господарських заходів 

лісогосподарського 

виробництва та 

мисливства і приймати 

обґрунтовані 

управлінські рішення; 

СК 06. Здатність 

трактувати та 

використовувати у 

виробничій діяльності 

міжнародні і національні 

нормативні документи в 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства, оцінювати 

діяльність органів 

державної виконавчої 

влади, щодо реалізації 

стратегії національної 

лісової політики. 

РН 07. Здатність розробляти та 

реалізовувати 

виробничі проекти і програми в 

галузі лісового 

господарства, охорони 

навколишнього природного 

середовища та збереження 

природного біорізноманіття. 

РН 13. Здатність до виявлення 

прямого та/або опосередкованого 

впливу соціальних, економічних, 

політичних, екологічних, 

культурних та інших подій на 

лісогосподарські підприємства. 

робота, круглі 

столи, 

індивідуальні 

завдання 

курс, 2 

семестр 

 Кафедра 

експлуатації 

лісових 

ресурсів та 

Переробка 

деревини 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі 

під час професійної 

діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі 

РН 14. Здатність до розробки заходів 

з організації охорони праці в лісовій 

галузі. 

РН 16. Поєднувати різні форми 

науково-дослідної роботи і 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

семінари, 

Освітній 

рівень 

магістр, 1 

курс 2 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти технічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 
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деревообробн

их технологій 

Загурський 

Й.В. 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці; 

СК 08. Здатність системно 

мислити для організації 

комплексного 

багатоцільового 

використання лісових 

ресурсів (деревних, 

недеревних та 

нематеріальних), 

включаючи екосистемні 

послуги лісових 

фітоценозів; 

СК 11. Здатність 

забезпечити виховання та 

підготовку студентів, які 

навчаються у закладах І-ІІ 

рівнів акредитації, для 

виконання 

лісогосподарських, 

лісомисливських та 

лісозаготівельних заходів 

із використанням сучасної 

техніки та технологій; 

СК 12. Здатність 

координувати розробку, 

підбір і використання 

необхідного обладнання, 

інструментів і методів 

організації виробничого 

процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та 

технологічних 

можливостей. 

практичної діяльності з метою 

подолання розриву між теорією і 

практикою, науковими 

досягненнями і їх практичною 

реалізацією. 

 

командна 

робота 

функціональні 

зв’язки, які існують 

між технологічними 

процесами обробки  

деревини. 

 Кафедра 

експлуатації 

лісових 

Технології 

обробки 

деревини 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі 

під час  професійної 

РН 14. Здатність до розробки заходів 

з організації охорони праці в лісовій 

галузі. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

Освітній 

рівень 

магістр, 1 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти технічні 

категорії, закони, 
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ресурсів та 

деревообробн

их технологій 

Кульман С.М. 

діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці; 

СК 08. Здатність системно 

мислити для організації 

комплексного 

багатоцільового 

використання лісових 

ресурсів (деревних, 

недеревних та 

нематеріальних), 

включаючи екосистемні 

послуги лісових 

фітоценозів; 

СК 11. Здатність 

забезпечити виховання та 

підготовку студентів, які 

навчаються у закладах І-ІІ 

рівнів акредитації, для 

виконання 

лісогосподарських, 

лісомисливських та 

лісозаготівельних заходів 

із використанням сучасної 

техніки та технологій; 

СК 12. Здатність 

координувати розробку, 

підбір і використання 

необхідного обладнання, 

інструментів і методів 

організації виробничого 

процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та 

технологічних 

можливостей. 

РН 16. Поєднувати різні форми 

науково-дослідної роботи і 

практичної діяльності з метою 

подолання розриву між теорією і 

практикою, науковими 

досягненнями і їх практичною 

реалізацією. 

 

заняття, 

семінари, 

командна 

робота 

курс 2 

семестр 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які існують 

між технологічними 

процесами обробки  

деревини. 
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 Кафедра 

експлуатації 

лісових 

ресурсів та 

деревообробн

их технологій 

Загурський 

Й.В. 

Технологія 

сушиння і 

захисту 

деревини 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі 

під час  професійної 

діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці; 

СК 08. Здатність системно 

мислити для організації 

комплексного 

багатоцільового 

використання лісових 

ресурсів (деревних, 

недеревних та 

нематеріальних), 

включаючи екосистемні 

послуги лісових 

фітоценозів; 

СК 11. Здатність 

забезпечити виховання та 

підготовку студентів, які 

навчаються у закладах І-ІІ 

рівнів акредитації, для 

виконання 

лісогосподарських, 

лісомисливських та 

лісозаготівельних заходів 

із використанням сучасної 

техніки та технологій; 

СК 12. Здатність 

координувати розробку, 

підбір і використання 

необхідного обладнання, 

інструментів і методів 

організації виробничого 

процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та 

РН 14. Здатність до розробки заходів 

з організації охорони праці в лісовій 

галузі. 

РН 16. Поєднувати різні форми 

науково-дослідної роботи і 

практичної діяльності з метою 

подолання розриву між теорією і 

практикою, науковими 

досягненнями і їх практичною 

реалізацією. 

 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

семінари, 

командна 

робота 

Освітній 

рівень 

магістр, 1 

курс 2 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти технічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які існують 

між технологічними 

процесами обробки  

деревини. 
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технологічних 

можливостей. 

 Кафедра 

експлуатації 

лісових 

ресурсів та 

деревообробн

их технологій 

Кульман С.М. 

Моделюван

ня та 

оптимізація 

технологічн

их процесів 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі 

під час  професійної 

діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

СК 03. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних 

та їх математичного 

моделювання; 

СК 12. Здатність 

координувати розробку, 

підбір і використання 

необхідного обладнання, 

інструментів і методів 

організації виробничого 

процесу з урахуванням 

екологічних, технічних та 

технологічних 

можливостей. 

РН 2. Прагнути до самоорганізації та 

самоосвіти. 

РН 3. Проводити літературний 

пошук українською та іноземними 

мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення. 

РН 8. Проектувати та організовувати 

ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до 

встановлених вимог. 

РН 9. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

семінари, 

командна 

робота 

Освітній 

рівень 

магістр, 2 

курс 1 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти технічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які існують 

між технологічними 

процесами обробки  

деревини. 

 Кафедра 

експлуатації 

лісових 

ресурсів та 

деревообробн

их технологій 

Кульман С.М. 

Теорія та 

практика 

лісопиляння 

ІК. Здатність розв’язувати 

складні проблеми і задачі 

під час  професійної 

діяльності у галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

РН 3. Проводити літературний 

пошук українською та іноземними 

мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей.  

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

семінари, 

командна 

робота 

Освітній 

рівень 

магістр, 1 

курс 1 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти технічні 

категорії, закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які існують 

між технологічними 

процесами обробки  

деревини. 
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ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати 

типове обладнання та 

інструменти для вирішення 

сформульованого 

завдання, а також оцінити 

економічну ефективність 

його виконання. 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 16. Організувати результативні 

та безпечні умови праці. 

 

 3. Вибіркові дисципліни кафедри біології та захисту лісу 
 3.1. Вибіркові дисципліни для здобувачів ОС «Бакалавр», спеціальності 205 «Лісове господарство» 
 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

 

Швець М.В. 

Мікробіолог

ія 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

СК 3. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних 

та їх математичного 

моделювання. 

СК 11. Здатність планувати 

й реалізовувати ефективні 

заходи з організації 

господарства, підвищення 

продуктивності насаджень 

та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії 

та принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти основи 

біології, ботаніки, 

дендрології, 

фізіології рослин, 

лісової зоології 
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засадах, використання 

лісових ресурсів. 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

 

Швець М.В. 

Фітобактері

ологія 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

СК 3. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних 

та їх математичного 

моделювання. 

СК 11. Здатність планувати 

й реалізовувати ефективні 

заходи з організації 

господарства, підвищення 

продуктивності насаджень 

та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних 

засадах, використання 

лісових ресурсів. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії 

та принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття  

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти основи 

біології, ботаніки, 

дендрології, 

фізіології рослин, 

лісової зоології 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

 

Швець М.В. 

Фітовірусол

огія  

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії 

та принципи ведення лісового і 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти основи 

біології, ботаніки, 

дендрології, 

фізіології рослин, 

лісової зоології 
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теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

СК 3. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних 

та їх математичного 

моделювання. 

СК 11. Здатність планувати 

й реалізовувати ефективні 

заходи з організації 

господарства, підвищення 

продуктивності насаджень 

та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних 

засадах, використання 

лісових ресурсів. 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

 

Романчук 

Л.Д. 

Радіобіологі

я 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 11. Навички здійснення 

безпечної діяльності. 

СК 12. Екологічні 

мислення і свідомість, 

ставлення до природи як 

унікальної цінності, що 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей. 

РН 16. Організувати результативні 

та безпечні умови праці. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семсетср 

205 «лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти основи 

хімії, фізики, 

ботаніки, загальної 

екології, лісового 

ґрунтознавства 
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забезпечує умови 

проживання людства, 

особиста відповідальність 

за стан довкілля на 

місцевому регіональному, 

національному і 

глобальному рівнях. 

 Кафедра 

біології та 

захисту  лісу 

 

Романчук 

Л.Д. 

Мороз В.В. 

 

Радіоекологі

я лісу 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 11. Навички здійснення 

безпечної діяльності. 

СК 12. Екологічні 

мислення і свідомість, 

ставлення до природи як 

унікальної цінності, що 

забезпечує умови 

проживання людства, 

особиста відповідальність 

за стан довкілля на 

місцевому регіональному, 

національному і 

глобальному рівнях. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей. 

РН 16. Організувати результативні 

та безпечні умови праці. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти основи 

хімії, фізики, 

ботаніки, загальної 

екології, лісового 

ґрунтознавства, 

лісонавства 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Романчук 

Л.Д. 

Мороз В.В. 

 

Радіоекологі

чний 

моніторинг 

лісових 

формацій 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей. 

РН 16. Організувати результативні 

та безпечні умови праці. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти основи 

хімії, фізики, 

ботаніки, загальної 

екології, лісового 

ґрунтознавства, 

лісознавства 
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застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 11. Навички здійснення 

безпечної діяльності. 

СК 12. Екологічні 

мислення і свідомість, 

ставлення до природи як 

унікальної цінності, що 

забезпечує умови 

проживання людства, 

особиста відповідальність 

за стан довкілля на 

місцевому регіональному, 

національному і 

глобальному рівнях. 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Життова О.П. 

Безпека 

життєдіяльн

ості 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 2. 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 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.  

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності.  

РН 16. Організувати результативні 

та безпечні умови праці.  

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна та 

індивідуальна 

роботи 

Бакалвр, 4 

курс, 8 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Базові знання з 

біології, екології, 

хімії, фізики 



42 
 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК 8 Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 11 Навички здійснення 

безпечної діяльності.  

СК 12. Екологічні 

мислення і свідомість, 

ставлення до природи як 

унікальної цінності, що 

забезпечує умови 

проживання людства, 

особиста відповідальність 

за стан довкілля на 

місцевому регіональному, 

національному і 

глобальному рівнях. 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу  

Житова О.П. 

 

Основи 

охорони 

праці 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.  

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності.  

РН 16. Організувати результативні 

та безпечні умови праці.  

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс,  8 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Базові знання з 

біології, екології, 

хімії, фізики 
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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.  

ЗК 8 Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 11 Навички здійснення 

безпечної діяльності.  

СК 12. Екологічні 

мислення і свідомість, 

ставлення до природи як 

унікальної цінності, що 

забезпечує умови 

проживання людства, 

особиста відповідальність 

за стан довкілля на 

місцевому регіональному, 

національному і 

глобальному рівня 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Житова О.П. 

Цивільний 

захист  

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.  

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності.  

РН 16. Організувати результативні 

та безпечні умови праці.  

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Базові знання з 

біології, екології, 

радіобіології, хімії, 

фізики, основ 

безпеки 

життєдіяльності 
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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.  

ЗК 8 Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 11 Навички здійснення 

безпечної діяльності.  

СК 12. Екологічні 

мислення і свідомість, 

ставлення до природи як 

унікальної цінності, що 

забезпечує умови 

проживання людства, 

особиста відповідальність 

за стан довкілля на 

місцевому регіональному, 

національному і 

глобальному рівнях. 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

 

Федонюк 

Т.П.  

Фізіологія 

рослин з 

основами 

цитології 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії 

та принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

205 «Лісове 

господарства» 

Без обмежень 
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ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

СК 3. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних 

та їх математичного 

моделювання 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

 

Федонюк 

Т.П. 

Фізіологія 

рослин з 

основами 

біохімії 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

СК 3. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії 

та принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 
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та їх математичного 

моделювання 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу  

Федонюк 

Т.П. 

 

Фізіологія 

та екологія 

рослин 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

СК 3. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних 

та їх математичного 

моделювання 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії 

та принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

 

 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Мороз В.В. 

Недеревні 

ресурси лісу 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 
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характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

СК 7. Здатність вирішувати 

поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, 

оцінювати лісові ресурси 

та продукцію 

СК 11. Здатність планувати 

й реалізовувати ефективні 

заходи з організації 

господарства, підвищення 

продуктивності насаджень 

та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних 

засадах, використання 

лісових ресурсів. 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Швець М.В. 

 

Побічне 

користуван

ня лісом 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

СК 7. Здатність вирішувати 

поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 
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оцінювати лісові ресурси 

та продукцію. 

СК 11. Здатність планувати 

й реалізовувати ефективні 

заходи з організації 

господарства, підвищення 

продуктивності насаджень 

та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних 

засадах, використання 

лісових ресурсів. 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Швець М.В. 

Лісові 

ягідники 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

СК 7. Здатність вирішувати 

поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, 

оцінювати лісові ресурси 

та продукцію. 

СК 11. Здатність планувати 

й реалізовувати ефективні 

заходи з організації 

господарства, підвищення 

продуктивності насаджень 

та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних 

засадах, використання 

лісових ресурсів. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 
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 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

 

Моніторинг 

лісових 

екосистем 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

СК 12. Екологічні 

мислення і свідомість, 

ставлення до природи як 

унікальної цінності, що 

забезпечує умови 

проживання людства, 

особиста відповідальність 

за стан довкілля на 

місцевому регіональному, 

національному і 

глобальному рівнях. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.   

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх  

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знаннях з 

лісознавства, 

загальної екології, 

ботаніки, лісової 

зоології, 

лісомисливського 

господарства. 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу  

Мороз В.В. 

Лісові 

екосистеми 

та їх захист 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства.   

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського  господарства, знання 

з економіки та права для 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знаннях з 

лісознавства, 

загальної екології, 

лісової 

фітопатології, 

ентомології. 
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відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

СК 12. Екологічні 

мислення і свідомість, 

ставлення до природи як 

унікальної цінності, що 

забезпечує умови 

проживання людства, 

особиста відповідальність 

за стан довкілля на 

місцевому регіональному, 

національному і 

глобальному рівнях. 

забезпечення ефективної виробничої 

діяльності. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх  

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Ковтун Т.І. 

Лісове 

товарознавс

тво 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати 

типове обладнання та 

інструменти для вирішення 

сформульованого 

завдання, а також оцінити 

економічну ефективність 

його виконання. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі процеси 

ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти основи 

ботаніки, 

дендрології, 

фізіології рослин, 

фізики, хімії, вищої 

математики, 

технічної механіки. 
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 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Ковтун Т.І. 

Товарна 

оцінка 

лісової 

продукції 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 6. Здатність вибрати 

типове обладнання та 

інструменти для вирішення 

сформульованого 

завдання, а також оцінити 

економічну ефективність 

його виконання. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі процеси 

ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти основи 

фізики, вищої 

математики, 

технічної механіки. 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу  

Ковтун Т.І. 

Деревинозн

авство 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі процеси 

ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти основи 

ботаніки, 

дендрології, 

фізіології рослин, 

фізики, хімії, вищої 

математики, 

технічної механіки. 
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СК 6. Здатність вибрати 

типове обладнання та 

інструменти для вирішення 

сформульованого 

завдання, а також оцінити 

економічну ефективність 

його виконання. 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Федонюк 

Т.П. 

Лісова 

меліорація 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

СК 3. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних 

та їх математичного 

моделювання.  

СК 5. Здатність вирішувати 

поставлені завдання зі 

створення насаджень, їх 

вирощування та 

формування на основі 

вивчення літературних та 

нормативних джерел 

передового виробничого 

досвіду 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі процеси 

ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 
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 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Федонюк 

Т.П. 

Захисні 

лісові 

насадження 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

СК 3. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних 

та їх математичного 

моделювання.  

СК 5. Здатність вирішувати 

поставлені завдання зі 

створення насаджень, їх 

вирощування та 

формування на основі 

вивчення літературних та 

нормативних джерел 

передового виробничого 

досвіду. 

РН 7. Застосовувати законодавчі 

акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-

управлінську документацію з 

організації та ведення лісового і 

мисливського господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення 

ефективної виробничої діяльності. 

РН 12. Інтегрувати та 

удосконалювати виробничі процеси 

ведення лісового господарства 

відповідно до чинних вимог. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Швець М.В. 

Біоценологі

я 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії 

та принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти основи 

ботаніки, 

метеорології, 

дендрології , 

мікробіології, 

загальної екології, 
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господарства або у процесі 

навчання, 

що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

СК 3. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних 

та їх математичного 

моделювання. 

СК 11. Здатність планувати 

й реалізовувати ефективні 

заходи з організації 

господарства, підвищення 

продуктивності насаджень 

та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних 

засадах, використання 

лісових ресурсів. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

 

ґрунтознавства, 

лісознавства. 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Мороз В.В. 

Лісові 

екосистеми 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

СК 3. Здатність 

використовувати знання й 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії 

та принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знаннях з 

лісознавства, 

загальної екології. 
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практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних 

та їх математичного 

моделювання. 

СК 11. Здатність планувати 

й реалізовувати ефективні 

заходи з організації 

господарства, підвищення 

продуктивності насаджень 

та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних 

засадах, використання 

лісових ресурсів. 

кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

 

Екологія 

лісу 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

СК 3. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних 

та їх математичного 

моделювання. 

СК 11. Здатність планувати 

й реалізовувати ефективні 

заходи з організації 

господарства, підвищення 

продуктивності насаджень 

та їх біологічної стійкості, 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії 

та принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності. 

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази. 

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити 

аргументовані висновки. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Вивчення 

дисципліни 

базується на 

знаннях з 

лісознавства, 

загальної екології. 
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ощадливого на екологічних 

засадах, використання 

лісових ресурсів. 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Житова О.П. 

Лікарські 

рослини 

лісів 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії.  

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища.  

СК 7. Здатність вирішувати 

поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, 

оцінювати лісові ресурси 

та продукцію.  

СК 12. Екологічні 

мислення і свідомість, 

ставлення до природи як 

унікальної цінності, що 

забезпечує умови 

проживання людства, 

особиста відповідальність 

за стан довкілля на 

місцевому регіональному, 

національному і 

глобальному рівнях. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії 

та принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності.  

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 
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 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Андреєва 

О.Ю. 

Лісова 

мікологія 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії.  

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища.  

СК 7. Здатність вирішувати 

поставлені завдання з 

інвентаризації лісів, 

оцінювати лісові ресурси 

та продукцію.  

СК 11. Здатність планувати 

й реалізовувати ефективні 

заходи з організації 

господарства, підвищення 

продуктивності насаджень 

та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних 

засадах, використання 

лісових ресурсів. 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії 

та принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності.  

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Андреєва 

О.Ю. 

Інтегроване 

управління 

лісовими 

пожежами 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 
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галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК6. Здатність вибрати 

типове обладнання та 

інструменти для вирішення 

сформульованого 

завдання, а також оцінити 

економічну ефективність 

його виконання. 

СК11. Здатність планувати 

й реалізовувати ефективні  

заходи з організації 

господарства, підвищення 

продуктивності насаджень 

та їх біологічної стійкості, 

ощадливого на екологічних 

засадах, використання 

лісових ресурсів. 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 14. Виконувати чітко та якісно 

професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх 

виконання та навчати інших. 

РН 15. Впроваджувати розроблені 

проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового 

господарства на засадах 

наближеного до природи 

лісівництва. 

 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Житова О.П. 

Біологія 

лісових 

звірів і 

птахів 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

РН 4. Володіти базовими 

гуманітарними, природничо-

науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з 

організації та ведення лісового 

господарства. 

РН 5. Розуміти і застосовувати 

особливості процесів росту і 

розвитку лісових насаджень, теорії 

та принципи ведення лісового і 

мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної 

діяльності.  

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 
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відповідністю природних 

зональних умов. 

ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії.  

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 9. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК 10. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища.  

СК 1. Здатність 

застосовувати знання, 

уміння лісівничої науки й 

практичний досвід ведення 

лісового господарства.  

СК 8. Здатність вирішувати 

поставлені завдання з 

мисливства та 

забезпечувати ведення 

мисливського 

господарства в лісовому 

фонді. 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази.  

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити 

аргументовані висновки.  

 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Андреєва 

О.Ю. 

Методологія 

та 

організація 

наукових 

досліджень 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у 

галузі лісового і 

мисливського 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю природних 

зональних умов. 

РН 3. Проводити літературний 

пошук українською та іноземними 

мовою і аналізувати отриману 

інформацію. 

РН 6. Здійснювати підбір і 

використання необхідного 

обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з 

урахуванням екологічних, технічних 

та технологічних можливостей.  

РН 9. Застосовувати лісівничі 

загальновідомі методи збору 

дослідного матеріалу та його 

статистичного опрацювання.  

РН 10. Аналізувати результати 

досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх 

продуктивності, стану насаджень та 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

205 «лісове 

господарство» 

Без обмежень 
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ЗК 7. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії.  

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

СК 1. Здатність 

застосовувати знання, 

уміння лісівничої науки й 

практичний досвід ведення 

лісового господарства.  

СК 2. Здатність проводити 

лісівничі вимірювання та 

дослідження.  

СК 3. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички для 

аналізу біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних 

та їх математичного 

моделювання.  

СК 4. Здатність аналізувати 

стан дерев, лісостанів, 

особливості їх росту і 

розвитку на основі 

вивчення дослідних даних, 

літературних джерел та 

нормативно-довідкових 

матеріалів. 

довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази.  

РН 11. Оцінювати значимість 

отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, 

лісових масивів і стану довкілля, 

стану мисливських тварин та їх 

кормової бази і робити 

аргументовані висновки.  

 

 3.2. Вибіркові дисципліни для здобувачів ОС «Бакалавр» інших спеціальностей  
 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Андреєва 

О.Ю. 

Фітоекологі

я з 

основами 

лісівництва 

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 

ПР 02. Розуміти основні екологічні 

закони, правила та принципи 

охорони довкілля та 

природокористування. 

ПР 08. Уміти проводити пошук 

інформації з використанням 

відповідних джерел для прийняття 

обґрунтованих рішень.  

ПР 21. Уміти обирати оптимальні 

методи та інструментальні засоби 

для проведення досліджень, збору та 

обробки даних.  

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Повинні знати та 

розуміти основи 

біології, загальної 

екології, заповідну 

справу та 

збереження 

біологічного 

різноманіття 
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характеризуються 

комплексністю і 

невизначеністю умов  

ЗК 01. Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

СК 01. Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористування.  

СК 08. Здатність 

обґрунтовувати 

необхідність та розробляти 

заходи, спрямовані на 

збереження ландшафтно-

біологічного різноманіття 

та формування екологічної 

мережі. 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Андреєва 

О.Ю. 

Захист 

природних і 

штучних 

екосистем 

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  

ЗК 01. Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

СК 01. Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористування.  

СК 08. Здатність 

обґрунтовувати 

ПР 02. Розуміти основні екологічні 

закони, правила та принципи 

охорони довкілля та 

природокористування. 

ПР 05. Знати концептуальні основи 

моніторингу та нормування 

антропогенного навантаження на 

довкілля. 

ПР 07. Розв’язувати проблеми у 

сфері захисту навколишнього 

середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або 

стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного 

досвіду.  

ПР 09. Демонструвати навички 

оцінювання непередбачуваних 

екологічних проблем і обдуманого 

вибору шляхів їх вирішення.  

ПР 11. Уміти прогнозувати вплив 

технологічних процесів та 

виробництв на навколишнє 

середовище. 

ПР 21. Уміти обирати оптимальні 

методи та інструментальні засоби 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

101 «Екологія» Без обмежень 
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необхідність та розробляти 

заходи, спрямовані на 

збереження ландшафтно-

біологічного різноманіття 

та формування екологічної 

мережі. 

для проведення досліджень, збору та 

обробки даних.  

 

 3.3. Вибіркові дисципліни для здобувачів ОС «Магістр», спеціальності 205 «Лісове господарство» 
 Кафедра 

біології та 

захисту лісу  

Вишневський 

А.В. 

Лісопатолог

ічна 

експертиза 

та захист 

лісу 

 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

проблеми і задачі під час  

професійної діяльності у 

галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці; 

ЗК 07. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми; 

ЗК 09. Здатність працювати 

автономно та в команді. 

СК 02. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички з 

лісівничих дисциплін, 

новітні наукові розробки та 

передовий досвід 

практичного лісівництва 

для аналізу реального 

стану та розроблення 

ефективних заходів 

підвищення 

продуктивності лісів на 

РН 03. Здатність системно 

оцінювати лісові ресурси та 

досліджувати лісостани в рівнинних 

та гірських лісах України. 

РН 05. Здатність до розробки заходів 

з формування цільових деревостанів, 

підвищення  та регулювання 

продуктивності та стійкості лісів в 

різних лісорослинних регіонах 

України, на радіоактивно 

забруднених територіях, у зонах 

інтенсивного техногенного впливу. 

РН 10. Розуміння лісопатологічного 

моніторингу, закономірностей 

формування ентомокомплексів у 

лісових екосистемах, мікобіоти, 

бактеріальних та вірусних 

захворювань в деревостанах, 

динаміки розвитку фітохвороб, 

епіфітотій. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти основи 

біології, ботаніки, 

метеорології, 

дендрології, 

фізіології рослин, 

лісової зоології, 

лісової ентомології, 

лісової 

фітопатології 
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локальному та 

регіональному рівнях. 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Андреєва 

О.Ю. 

Моніторинг 

шкідників і 

хвороб 

лісових 

екосистем 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

проблеми і задачі під час  

професійної діяльності у 

галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці; 

ЗК 07. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми; 

ЗК 09. Здатність працювати 

автономно та в команді. 

СК 02. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички з 

лісівничих дисциплін, 

новітні наукові розробки та 

передовий досвід 

практичного лісівництва 

для аналізу реального 

стану та розроблення 

ефективних заходів 

підвищення 

продуктивності лісів на 

локальному та 

регіональному рівнях. 

РН 03. Здатність системно 

оцінювати лісові ресурси та 

досліджувати лісостани в рівнинних 

та гірських лісах України. 

РН 05. Здатність до розробки заходів 

з формування цільових деревостанів, 

підвищення  та регулювання 

продуктивності та стійкості лісів в 

різних лісорослинних регіонах 

України, на радіоактивно 

забруднених територіях, у зонах 

інтенсивного техногенного впливу. 

РН 10. Розуміння лісопатологічного 

моніторингу, закономірностей 

формування ентомокомплексів у 

лісових екосистемах, мікобіоти, 

бактеріальних та вірусних 

захворювань в деревостанах, 

динаміки розвитку фітохвороб, 

епіфітотій. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

 

Інтегровани

й захист 

лісу 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

проблеми і задачі під час  

РН 03. Здатність системно 

оцінювати лісові ресурси та 

досліджувати лісостани в рівнинних 

та гірських лісах України. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 
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професійної діяльності у 

галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці; 

ЗК 07. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми; 

ЗК 09. Здатність працювати 

автономно та в команді. 

СК 02. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички з 

лісівничих дисциплін, 

новітні наукові розробки та 

передовий досвід 

практичного лісівництва 

для аналізу реального 

стану та розроблення 

ефективних заходів 

підвищення 

продуктивності лісів на 

локальному та 

регіональному рівнях. 

РН 05. Здатність до розробки заходів 

з формування цільових деревостанів, 

підвищення  та регулювання 

продуктивності та стійкості лісів в 

різних лісорослинних регіонах 

України, на радіоактивно 

забруднених територіях, у зонах 

інтенсивного техногенного впливу. 

РН 10. Розуміння лісопатологічного 

моніторингу, закономірностей 

формування ентомокомплексів у 

лісових екосистемах, мікобіоти, 

бактеріальних та вірусних 

захворювань в деревостанах, 

динаміки розвитку фітохвороб, 

епіфітотій. 

 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Андреєва 

О.Ю. 

Діагностика 

хвороб лісу 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

проблеми і задачі під час  

професійної діяльності у 

галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

РН 03. Здатність системно 

оцінювати лісові ресурси та 

досліджувати лісостани в рівнинних 

та гірських лісах України. 

РН 05. Здатність до розробки заходів 

з формування цільових деревостанів, 

підвищення  та регулювання 

продуктивності та стійкості лісів в 

різних лісорослинних регіонах 

України, на радіоактивно 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Без обмежень 
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інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК 01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці; 

ЗК 07. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми; 

ЗК 09. Здатність працювати 

автономно та в команді. 

СК 02. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички з 

лісівничих дисциплін, 

новітні наукові розробки та 

передовий досвід 

практичного лісівництва 

для аналізу реального 

стану та розроблення 

ефективних заходів 

підвищення 

продуктивності лісів на 

локальному та 

регіональному рівнях 

забруднених територіях, у зонах 

інтенсивного техногенного впливу. 

РН 10. Розуміння лісопатологічного 

моніторингу, закономірностей 

формування ентомокомплексів у 

лісових екосистемах, мікобіоти, 

бактеріальних та вірусних 

захворювань в деревостанах, 

динаміки розвитку фітохвороб, 

епіфітотій. 

 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Андреєва 

О.Ю. 

Захист 

лісових 

екосистем 

від пожеж 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

проблеми і задачі під час  

професійної діяльності у 

галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

РН 03. Здатність системно 

оцінювати лісові ресурси та 

досліджувати лісостани в рівнинних 

та гірських лісах України. 

РН 05. Здатність до розробки заходів 

з формування цільових деревостанів, 

підвищення  та регулювання 

продуктивності та стійкості лісів в 

різних лісорослинних регіонах 

України, на радіоактивно 

забруднених територіях, у зонах 

інтенсивного техногенного впливу. 

РН 09. Знання про природні лісові 

пожежі, їх вплив на лісове 

середовище, вогнестійкість 

деревних порід. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти основи 

біології, ботаніки, 

метеорології, 

дендрології, 

фізіології рослин, 

лісової зоології, 

лісової ентомології, 

лісової 

фітопатології 
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ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці; 

ЗК 07. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми; 

ЗК 09. Здатність працювати 

автономно та в команді. 

СК 02. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички з 

лісівничих дисциплін, 

новітні наукові розробки та 

передовий досвід 

практичного лісівництва 

для аналізу реального 

стану та розроблення 

ефективних заходів 

підвищення 

продуктивності лісів на 

локальному та 

регіональному рівнях. 

 

 Кафедра 

біології та 

захисту лісу 

Вишневський 

А.В. 

Обґрунтува

ння 

лісівницьки

х проєктів 

Інтегральна 

компетентність. Здатність 

розв’язувати складні 

проблеми і задачі під час  

професійної діяльності у 

галузі лісового 

господарства або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК 02. Здатність 

застосовувати знання на 

практиці; 

ЗК 07. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми; 

ЗК 09. Здатність працювати 

автономно та в команді. 

РН 01. Здатність формулювати та 

вдосконалювати важливе 

дослідницьке завдання, для його 

вирішення збирати необхідну 

інформацію та формулювати 

висновки, які можна захищати в 

науковому контексті. 

РН 02. Здатність розуміти сутність та 

наслідки впливу лісогосподарської 

діяльності на суб’єкти складової 

економіки України. 

РН 03. Здатність системно 

оцінювати лісові ресурси та 

досліджувати лісостани в рівнинних 

та гірських лісах України. 

РН 07. Здатність розробляти та 

реалізовувати виробничі проекти і 

програми в галузі лісового 

господарства, охорони 

навколишнього природного 

середовища та збереження 

природного біорізноманіття. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

205 «Лісове 

господарство» 

Повинні знати та 

розуміти основи 

біології, ботаніки, 

метеорології, 

дендрології, 

фізіології рослин, 

лісової зоології, 

лісової ентомології, 

лісової 

фітопатології 
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СК 02. Здатність 

використовувати знання й 

практичні навички з 

лісівничих дисциплін, 

новітні наукові розробки та 

передовий досвід 

практичного лісівництва 

для аналізу реального 

стану та розроблення 

ефективних заходів 

підвищення 

продуктивності лісів на 

локальному та 

регіональному рівнях. 

РН 16. Поєднувати різні форми 

науково-дослідної роботи і 

практичної діяльності з метою 

подолання розриву між теорією і 

практикою, науковими 

досягненнями і їх практичною 

реалізацією. 

 

 4. Вибіркові дисципліни кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук 
 4.1. Вибіркові дисципліни для здобувачів ОС «Бакалавр» спеціальності 103 «Науки про Землю» 
 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Іщук О.В. 

Біогеографі

я України 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Студент повинен знати: структуру, 

зміст та понятійно-термінологічний 

апарат біогеографії України; 

принципи організації організмів, 

шляхи біологічної еволюції; 

закономірності географічного 

поширення організмів, типологію 

ареалів, принципи виділення та 

систему флористичних, 

фауністичних, біотичних регіонів 

України; природні особливості 

біомів суходолу; тенденції та 

наслідки антропогенного впливу на 

біорізноманіття і основні шляхів 

його збереження на різних рівнях.  

  

Студент повинен вміти: виявляти 

структурно-функціональні та 

історичні особливості розвитку 

органічного світу України та 

окремих її регіонів в аспекті охорони 

і раціонального використання 

біорізноманіття на регіональному і 

локальному рівнях. 

Лекції, 

практичні 

занття 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Дисципліни 

«Біогеографія», 

«Ландшафтознавств

о» 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

Вимірюваль

ні прилади 

та методи 

ЗК03. Здатність 

застосовувати знання в 

практичних ситуаціях  

Знати загальні поняття та терміни з 

оптіки, радіотехніки та електроники, 

вивчити принципи функціонування 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Базові поняття 

фізики; вищої 

математики; 
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та 

природничих 

наук 

Зубова О.В. 

вимірюванн

я 

ЗК04. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності   

ЗК08. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

СК15. Здатність 

здійснювати збір, 

реєстрацію і аналіз даних 

за допомогою відповідних 

методів і технологічних 

засобів у польових і 

лабораторних умовах 

сучасних геодезичних приладів, їх 

будову, методику вимірювань ними, 

знати їх особливості;  

Вміти - виконувати вимірювання 

сучасними геодезичними 

приладами, опрацьовувати отримані 

результати вимірювань, проводити 

дослідження цих приладів.  

 

інформаційних 

технологій, 

топографії з 

основами геодезії, 

ДЗЗ та 

фотограметрії.   

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Климчик 

О.М. 

Водний 

кадастр і 

водний 

фонд 

України 

ЗК03. Здатність 

застосовувати знання в 

практичних ситуаціях  

ЗК04. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності   

 

ПР14. Брати участь у розробці 

проектів і практичних рекомендацій 

в галузі наук про Землю.   

Р19.Оцінювати вплив природних та 

антропогенних чинників на суміжні 

геосфери Землі та формулювати 

основні принципи раціонального 

природокористування. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Дисципліни: 

«Метеорологія і 

кліматологія», 

«Гідрологія з 

основами 

океанології»   

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Климчик 

О.М. 

Гідрогеологі

я 

ЗК03. Здатність 

застосовувати знання в 

практичних ситуаціях  

ЗК04. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності   

 

ПР08. Обґрунтовувати вибір та 

використовувати польові та 

лабораторні методи для аналізу 

природних та антропогенних систем 

і об’єктів.   

ПР09. Вміти виконувати 

дослідження геосфер за допомогою 

кількісних методів аналізу. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Дисципліни: 

«Метеорологія і 

кліматологія», 

«Геологія та 

геоморфологія», 

«Хімія з основами 

біогеохімії»   

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Валерко Р.А. 

Еволюція 

біосфери 

Землі 

Здатність застосовувати 

знання в практичних 

ситуаціях  

Знання та розуміння 

предметної області наук 

про Землю 

У результаті засвоєння дисципліни 

здобувач повинен знати: теоретичні 

основи біогеохімічної концепції В.І. 

Вернадського, структуру і динаміку 

біосфери, фундаментальні 

закономірності еволюції біосфери та 

умови трансформації біосфери в 

ноосферу;уміти: оперувати знанням 

основних теорій, концепцій та 

принципів у вибраній галузі 

діяльності, системно 

мислити;володіти: основними 

методами та прийомами 

дослідницької роботи при вивченні 

біосферних процесів та рівнів 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Дисципліни: 

«Загальне 

землезнавство», 

«Хімія з основами 

біогеохімії» 
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впливу людської діяльності на 

організованість біосфери. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Дорохов В.І. 

Екологічна 

хімія 

ЗК11. Прагнення до 

збереження природного 

навколишнього 

середовища. 

Студент повинен знати будову, 

склад, властивості речовин об'єктів 

довкілля, форми перебування їх в 

природі, колообіг та вплив на стан 

довкілля, їх перетворення та явища, 

що супроводжують ці перетворення, 

процеси, що відбуваються у 

довкіллі, викликані як природними 

так і антропогенними факторами 

впливу; методи попередження 

негативного впливу хімічних 

речовин на довкілля, заходи 

забезпечення якості здоров'я 

населення і виробництва екологічно 

чистої продукції. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати   

рівень своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук. 

Федючка М.І. 

Екологічна 

експертиза 

та аудит 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

У результаті засвоєння дисципліни 

здобувач повинен знати: основні 

теоретичні положення сучасної 

екологічної експертизи та аудиту 

основні поняття, терміни, фактори, 

закони; особливості впливу на 

будову біосфери, закономірності та 

функціонування, її біогеохімічних 

циклів та екологічної безпеки; 

причини і наслідки розвитку 

локальних, регіональних і 

глобальних екологічних криз; 

основні форми та особливості 

антропогенного впливу на довкілля, 

та здоров’я людей; методи 

досліджень і оцінки екологічного 

стану компонентів біосфери основи 

раціонального 

природокористування та охорони і 

безпеки компонентів біосфери; 

особливості екологічного стану 

антропогенних об’єктів регіонів 

України та їх вплив на навколишнє 

природне середовище та здоров’я 

людей; особливості міжнародного 

співробітництва в галузі 

міжнародного співробітництва ; 

уміти: застосовувати базові 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Дисципліни: 

«Нормування 

антропогенного 

навантаження на 

довкілля», 

«Рекультивація 

порушених земель». 
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екологічні знання при формуванні 

особистого відношення до об’єктів 

природи і суспільства; виконувати 

екологічні узагальнення 

(розрахунки); робити певні висновки 

щодо конкретних екологічних 

ситуацій; ефективно користуватися 

екологічними довідниками, 

нормативними документами та 

іншою екологічною документацією; 

брати участь у вирішенні локальних 

проблем обласних, галузевих і 

національних екологічних проблем 

на рівні громадських експертиз, 

здійснювати пропаганду 

екологічних знань; виявляти 

динаміку, напрямки, масштаби та 

причини зміни показників 

функціональної цілісності 

екосистем; використовувати 

найбільш ефективні заходи по 

використанню і управлінню 

шкодочинними об’єктами; 

користуватись всіма формами 

екологічної експертизи та аудиту, її 

документації і робити відповідні 

висновки. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Шульга І.В. 

 

Екологічні 

стандарти 

та критерії 

якості 

довкілля 

ЗК11. Прагнення до 

збереження природного 

навколишнього 

середовища 

Студент повинен знати основні 

критерії та підходи до оцінки якості 

довкілля, особливості їх 

застосування в екологічній та 

природоохоронній сферах, 

методологію та основні засади 

оцінки стану навколишнього 

середовища; види стандартизації та 

стандартів; національну та 

міжнародну системи екологічної 

стандартизації; державні та 

недержавні органи та організації 

стандартизації; основи метрології та 

метрологічних вимірювань; 

екологічну сертифікацію та 

особливості її проведення; основні 

національні, міждержавні та 

міжнародні нормативно-правові 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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документи з екологічної 

стандартизації та сертифікації; вміти 

аналізувати екологічний стан 

основних компонентів 

навколишнього середовища та 

продуктів харчування; визначати на 

основі отриманих даних рівні 

забруднення об'єктів довкілля; 

орієнтуватись в існуючому 

різноманітті екологічних стандартів 

та нормативів, особливостях та 

порядку їх застосування, проводити 

екологічне маркування товарів. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Іщук О.В. 

Екологія 

біологічних 

систем 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Студент повинен знати: закони і 

закономірностей взаємодії 

організмів і надорганізмових 

біологічних систем між собою та з 

навколишнім середовищем; 

особливості структури, 

функціонування, формування, 

розвитку, стійкості, динаміки 

популяцій, біоценозів та екосистем; 

продукційних, енергетичних і 

регуляторних функції популяцій, 

екосистем і біосфери; сутність 

механізмів адаптації організмів, 

популяцій, екосистем до біотичних, 

абіотичних і антропогенних 

факторів навколишнього 

середовища.  

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Дисципліна 

«Біогеографія» 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Ращенко А.В. 

Економічна 

геологія 

К03. Здатність 

застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

Студент повинен вивчити 

економічні аспекти 

надрокористування при оцінках 

родовищ корисних копалин і 

геологічного простору; засвоїти 

методи ефективного управління 

процесами надрокористування.  

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Земельний 

кадастр і 

земельний 

фонд 

України 

ЗК03. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК11. Прагнення до 

збереження природного 

Студент повинен уміти базуючись 

на теоретичних знаннях знати 

теоретичні та практичні аспекти 

державного земельного кадастру 

України, а також правового 

регулювання земельних відносин. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань 
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Стріха В.А. навколишнього 

середовища 

Організацію ефективного ведення 

державного земельного кадастру та 

забезпечення регулювання 

земельних відносин. Їх вирішення 

повинне базуватись на знанні норм 

земельного законодавства і вмінні їх 

застосовувати на практиці.  

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Стріха В.А. 

Інженерно-

вишукуваль

ні роботи 

ЗК03. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК11. Прагнення до 

збереження природного 

навколишнього 

середовища 

Студент повинен уміти базуючись 

на теоретичних знаннях виконувати 

інженерні вишукування для 

отримання повної та достовірної 

інформації про певну ділянку на якій 

плануються будівельні роботи. В 

подальшому, на етапах 

проектування, розробки 

різноманітних дозвільних 

документів, а також отримання 

технічних умов для підключення 

інженерних мереж до об’єкту 

будівництва, інженерні 

вишукування будуть основою для 

прийняття рішень.   

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Стріха В.А. 

Історія та 

методологія 

геологічних 

наук 

ЗК04. Знання та розуміння 

предметної області (галузі 

наук про Землю) та 

розуміння професійної 

діяльності 

Знати історичну послідовність 

формування і розвитку геологічних 

знань; історію виникнення 

комплексу наук про Землю; 

принципи та логіку побудови 

наукового дослідження в геології; 

форми і методи науково-

пізнавальної діяльності в геології.   

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Клименко 

Т.В. 

Кліматологі

я України 

ЗК04. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

 

Студент отримуєзнання з 

метеорології і кліматології, які 

потрібні спеціалістам у галузі 

екології землекористування і 

агробізнесу. Вивчає основні 

метеорологічні елементи, які 

зумовлюють формування погоди на 

різних територіях Це сонячна 

радіація, температура повітря і 

ґрунту; вологість повітря; опади, їх 

формування та інтенсивність, 

атмосферний тиск і його вплив на 

баричне поле Землі та вітер, 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовністьпідвищув

атирівеньсвоїхзнань 
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атмосферну циркуляцію, яка 

включає загальну схему циркуляції, 

формування циклонів і антициклонів 

та погоду в них.   

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Стріха В.А. 

Маркшейде

рська 

справа 

ЗК03. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК11. Прагнення до 

збереження природного 

навколишнього 

середовища 

Студент повинен уміти базуючись 

на знаннях теоретичних основ 

сучасного гірничого виробництва 

виконувати маркшейдерські роботи 

при розробці родовищ відкритим 

способом.   

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Зубова О.В. 

 

Моделюван

ня 

природних 

систем 

ЗК04. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності   

ЗК08. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

Знати загальні поняття та терміни, 

методики математичного та 

картографічного моделювання та 

методологію оцінки природних 

ресурсів. Принципи обрахунків 

картографічних даних.  

Вміти застосовувати методи 

математичної обробки банку даних, 

оцінювати потенціал природних 

ресурсів місцевості. Моделювати 

зміну екологічної стабільності 

залежно від господарської 

діяльності. Створювати 

картографічні матеріали та робити їх 

опис.  

  

 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Базові поняття 

фізики; вищої 

математики; 

топографії з 

основами 

картографії; 

ландшафтної 

екології; геології та 

геоморфології; 

геоінформатики; 

геофізики, фізичної 

географії; 

ландшафтознавства, 

оцінки впливу на 

довкілля об’єктів. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Шульга І.В. 

Нормування 

антропогенн

ого 

навантажен

ня на 

навколишнє 

середовище 

ЗК11. Прагнення до 

збереження природного 

навколишнього 

середовища. 

Студент повинен знати основні 

положення нормування 

антропогенного навантаження на 

навколишнє середовище, принципи 

та правила, на яких воно базуються; 

законодавчо-нормативне 

забезпечення екологічного 

нормування;  види та особливості 

забруднення довкілля; основні види 

нормування якості атмосферного 

повітря, води, ґрунту, продуктів 

харчування; особливості 

забруднення основних компонентів 

довкілля та продуктів харчування; 

вміти аналізувати екологічний стан 

основних компонентів 

навколишнього середовища та 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бак4алавр

, 4 курс, 7 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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продуктів харчування; визначати на 

основі отриманих даних рівні 

забруднення об'єктів довкілля; 

орієнтуватись у розрахунках 

основних нормативних показників, в 

тому числі отриманих 

експериментальним шляхом; при 

необхідності переглядати та 

уточнювати існуючі нормативи з 

метою поліпшення стану довкілля, 

власноруч проводити 

інструментальні вимірювання та 

працювати у вимірювальній 

лабораторії.  

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Світельський 

М.М. 

Організація 

наукових 

досліджень 

ЗК04. Знання та розуміння 

предметної області (га наук 

про Землю) та розуміння 

професійної діяльності 

Здатність до аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та 

перевірених фактів; набуття 

гнучкого мислення, відкритість до 

застосування фахових знань та 

компетентностей в широкому 

діапазоні можливих місць роботи та 

повсякденному житті; здатність 

виконувати індивідуальні наукові 

дослідження в групі під 

керівництвом лідера. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Половка О.А. 

Палеогеогра

фія 

ЗК 01 Знання і розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

ЗК 02 Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій.  

ЗК 04 Здатність 

спілкуватися державною 

мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 06 Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (експертами з інших 

галузей знань чи видів 

економічної діяльності). 

Вивчення навчальної дисципліни 

«Палеогеграфія» забезпечує 

досягнення здобувачами таких 

результатів навчання: - мати всебічні 

спеціалізовані емпіричні та 

теоретичні знання з навчальної 

дисципліни.Опанувати задачі і 

методи досліджень предмету; 

основи геохронології і послідовність 

головних етапів розвитку Землі, що 

виділяються в сучасній науці; 

характерні природні особливості 

територій різних рангів на етапах їх 

розвитку, тенденції в еволюції 

геосфер і географічної оболонки в 

цілому.  

Користуватися аналітичними 

методами дослідження для 

реконструкції природної обстановки 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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ЗК 07 Здатність діяти 

соціально відповідально та 

свідомо.  

ЗК 08 Здатність до 

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. 

минулого, узагальнювати і 

корелювати події за геологічними 

даними. Володіти порівняльно-

географічним методом, способами 

інтерпретації аналітичних 

відомостей при реконструкції 

обстановок минулого  

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Шульга І.В. 

Раціональне 

використан

ня 

природних 

ресурсів 

ЗК11. Прагнення до 

збереження природного 

навколишнього 

середовища. 

Студент повинен знати основні види 

природних ресурсів: мінеральні, 

біологічні, земельні, водні, 

концептуальні засади їх 

використання на принципах 

екологічно стійкого збалансованого 

розвитку, основні принципи та 

правила раціонального 

природокористування, сучасні та 

інноваційні технології використання 

природних ресурсів, законодавчо-

нормативну базу щодо використання 

та охорони природних ресурсів; 

вміти аналізувати екологічний стан 

основних компонентів 

навколишнього середовища та 

природних ресурсів; визначати на 

основі отриманих даних рівні впливу 

використання природних ресурсів на 

довкілля; орієнтуватись в існуючому 

різноманітті способів та методів 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань 
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видобутку та\або використання 

природних ресурсів та компонентів 

довкілля.  

  

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Стріха В.А. 

 

Рекультива

ція 

порушених 

земель 

ЗК03. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК11. Прагнення до 

збереження природного 

навколишнього 

середовища 

Студент повинен уміти базуючись 

на теоретичних знаннях визначати 

ступінь порушеності земель; 

організувати підготовчі роботи з 

рекультивації; розробляти комплекс 

заходів, спрямованих на підвищення 

продуктивності рекультивованих 

земель; виконувати практичні 

завдання по рекультивації земель; 

обирати перспективні напрями 

рекультивації; розробити заходи з 

рекультивації.  

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

 

Розробка 

торфових 

родовищ   

 

ЗК03. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК11. Прагнення до 

збереження природного 

навколишнього 

середовища 

Студент повинен уміти згідно з 

властивостями порід та умовами їх 

розробки підібрати тип гірничого та  

транспортного обладнання;  згідно з 

параметрами кар’єрного поля, 

параметрами та елементами 

залягання родовища вибрати 

найбільш доцільну систему 

розробки родовища;  аналізувати та 

пов’язувати  робочі параметри  

технологічного устаткування з 

параметрами елементів системи 

розробки.  

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультур

и та 

природничи

х наук 

Стріха В.А. 

 

 

Торфові 

родовища 

та їх 

розвідка   

 

ЗК03. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК11. Прагнення до 

збереження природного 

навколишнього 

середовища 

Студент повинен уміти 

класифікувати торфові родовища; 

знати: фактори болотоутворення; 

рослинний покрив та рослини 

торфоуворювачі; геоморфологічну 

класифікацію торфових покладів; 

стратиграфію торфових родовищ; 

методику визначення запасів торфу.  

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Матвійчук 

Б.В. 

Управління 

водними і 

земельними 

ресурсами 

ЗК03. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК11. Прагнення до 

збереження природного 

навколишнього 

середовища 

Студент повинен знати: особливості 

функціонування систем управління 

земельними і водними ресурсами та 

землекористування в суспільному 

виробництві, сутність, зміст і методи 

управління управління земельними і 

водними ресурсами та 

землекористуванням; студент 

повинен уміти: здійснювати аналіз і 

дати оцінку соціально-економічній 

сутності і змісту заходів з 

управління земельними і водними 

ресурсами та землекористуванням. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Іщук О.В. 

Валеологія  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. 

Студент повинен знати: основні 

завдання та методи валеології; 

сутність поняття “здоровий спосіб 

життя”; дію зовнішніх і внутрішніх 

чинників на здоров’я людини; 

основи раціонального харчування; 

основи психічного здоров’я та 

самопсихотерапії; ризики та основи 

профілактики різних соматичних і 

психосоматичних захворювань, 

правила надання долікарської 

допомоги.  

 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Дисципліна 

«Фізичне 

виховання» 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Іщук О.В. 

Географія 

населення 

та 

демографія  

 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Студент повинен знати: особливості 

формування кількості і відтворення 

населення світу і України; • 

закономірності розміщення 

населення та поселень на Землі; • 

особливості расового та етнічного 

складу населення; • географічні 

форми розселення та урбанізаційні 

процеси.  

 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Дисципліна 

«Фізична 

географія» 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

Геологічний 

туризм 

К11. Прагнення до 

збереження природного 

навколишнього 

середовища 

ПР13. Уміти доносити результати 

діяльності до професійної аудиторії 

та широкого загалу, робити 

презентації та повідомлення  

 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє вивчення 

дисциплін: 
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природничих 

наук 

Нестурчук 

І.К. 

«Інформаційні 

технології», 

«Ландшафтознавств

о», «Загальне 

землезнавство». 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Довбиш Л.Л. 

Грунтознавс

тво та 

географія 

грунтів 

ЗК03. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК11. Прагнення до 

збереження природного 

навколишнього 

середовища. 

Знати структуру й методологію 

геологічної науки, її зв’язок з 

ґрунтознавством та іншими науками 

сільськогосподарського напрямку; 

роль геологічних процесів у 

грунтотворенні; структуру й 

методологію грунтознавчої науки, 

зв’язок її з іншими природничими 

науками; роль фізичних, хімічних, 

фізико-хімічних та біологічних 

властивостей грунту у формуванні 

екологічної стійкості 

агроландшафтів та врожаю 

сільськогосподарських культур; 

склад, властивості, генетичне й 

біологічне значення мінеральної і 

органічної частини грунту; загальну 

характеристику факторів 

грунтоутворення та грунтових 

режимів, їх зв’язок з 

біогеохімічними процесами і 

особливостями залягання грунтів на 

земній поверхні; поширення 

грунтового покриву в грунтових 

зонах і провінціях України, його 

властивості, рівень природної та 

ефективної родючості; принципи 

раціонального землекористування і 

завдання охорони ґрунтів; студент 

повинен вміти: аналізувати грунт у 

польових умовах, відбирати 

грунтовізразки для лабораторних 

дослджень на підставі морфолого- 

генетичноїхарактеристики певного 

типу грунту; описувати основні 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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складові ландшафтів та 

харакеризувати природні фактори 

грунтоутворення; виконати 

комплексний аналіз проби грунту; на 

базі одержаних експериментальних 

результатів зробити висновки щодо 

фактичного стану грунту, зробити 

прогноз щодо подальшого його 

використання та розробити заходи 

щодо покращення його 

властивостей; оформляти результати 

наукових досліджень.  

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Довбиш Л.Л. 

Охорона 

ґрунтів 

ЗК03. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК11. Прагнення до 

збереження природного 

навколишнього 

середовища. 

Студент повинен знати: основні 

причини зниження родючості 

ґрунтів; прийоми управління 

продуктивністю та родючістю 

ґрунтів; основні заходи із захисту 

ґрунтового покриву та відтворення 

родючості ґрунтів різного генезису; 

взаємозв’язок між технологіями 

вирощування 

сільськогосподарських культур та 

станом ґрунтового покриву; вміти: 

оцінити стан ґрунтів 

сільськогосподарського фонду, та 

виявляти фактори і причини, що 

викликають зниження їх родючості; 

обґрунтовувати та розробляти 

комплекс заходів по відновленню 

родючості деградованих земель з 

врахуванням їх стану і особливостей 

використання; обґрунтовувати і 

розраховувати норми внесення 

меліорантів та добрив; складати 

проекти рекультивації деградованих 

та порушених земель; розробляти 

заходи по меліорації та 

використанню забруднених земель.  

 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

Екологічна 

статистика 

ЗК07. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій.  

Студент повинен знати принципи 

обробки інформації сучасними 

комп’ютерними засобами; 

обчислювальні методи дослідження 

процесів і систем; принципи, 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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природничих 

наук 

Ковалевська 

І.М. 

ЗК11. Прагнення до 

збереження природного 

навколишнього 

середовища. 

чинники, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують 

між процесами та явищами на різних 

рівнях екологічних систем. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Іщук О.В. 

Економічна 

і соціальна 

географія 

світу  

 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

Студент повинен знати: особливості 

формування та суспільно-

географічні параметри державної 

території та кордонів; суспільно-

географічні особливості 

адміністративно-територіального 

устрою держав; демографічні 

особливості та етнічну структуру 

населення, регіональні відмінності 

його розміщення; основні риси 

галузевої структури і територіальної 

структури господарства; тенденції 

динаміки виробництва в основних 

секторах економіки; основні 

суспільно-географічні риси та 

перспективи розвитку економічних 

районів; структуру та проблеми 

оптимізації зовнішніх зв’язків 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Дисципліна 

«Загальне 

землезнавство» 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Іщук О.В. 

Етнографія Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Студент повинен знати: основні 

етнографічні терміни та поняття; 

етнографічні школи і напрями; етапи 

становлення української етнографії; 

джерела та методи етнографічних 

досліджень; найбільш визначні 

персоналії української етнографії; 

традиційний побут українського 

народу та його трансформацію.  

 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Дисципліни 

«Історія та культура 

України», 

«Філософя» 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

 

Загальна 

екологія 

Прагнення до збереження 

природного 

навколишнього 

середовища 

Студент повинен знати: об’єкт, 

предмет і методи сучасної екології; 

основні терміни, поняття й 

теоретичні положення сучасної 

екології; загальні закономірності 

розвитку та взаємодії системи 

"людина – суспільство – біота – 

довкілля"; основні форми та 

особливості антропогенної дії на 

оточуюче природне середовище; 

природно-наукові та економічні 

основи раціонального 

природокористування; економічні 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

2 курс, 4 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Дисципліни 

«Геоекологія» 
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основи охорони довкілля від 

забруднення; основні нормативні 

документи й закони України у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища та 

природокористування; основні 

методи управління якістю 

навколишнього середовища та 

раціонального 

природокористування; діючий 

економічний механізм 

природокористування.  

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Федючка М.І. 

Заповідна 

справа 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

Прагнення до збереження 

природного 

навколишнього 

середовища. 

У результаті засвоєння дисципліни 

здобувач повинен знати: стани 

історичного і концептуального 

розвитку та сучасний стан заповідної 

справи; екосистемні функції 

заповідних територій та їх роль щодо 

збалансованого розвитку); чинне 

міжнародне і національне 

природоохоронне законодавство в 

сфері заповідної справи; принципи 

збереження, відновлення та 

розширення територій та об’єктів 

ПЗФ; класифікацію об'єктів та 

організацію управління системою 

ПЗФ; принципи формування 

національної, регіональних та 

локальних екомереж, загальні 

поняття про Всеєвропейську 

екомережу і відповідні нормативно-

правові документи; підходи до 

організації охорони, наукових 

досліджень, ведення Літопису 

природи, рекреаційної, освітньої та 

інформаційної діяльності на базі 

об’єктів-установ ПЗФ; уміти: 

використовувати знання заповідної 

справи та особливості формування 

екомережі для збереження 

ландшафтного біорізноманіття; 

обґрунтувати доцільність 

заповідання нових територій на 

основі даних про географічний, 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Дисципліни 

«Екологія 

біологічних 

систем», 

«Ландшафтознавств

о» 
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екосистемний та економічний стан 

території з використанням 

відповідних критеріїв створення 

заповідних об’єктів і територій; 

розробляти схему оптимізації ПЗФ 

окремого регіону згідно вимог 

законодавства, користуючись 

еколого-економічними показниками 

стану територій; використовувати 

принципи заповідання територій; 

розробляти проекти організації 

території об’єктів ПЗФ; проводити 

наукові дослідження в заповідних 

екосистемах, організовувати 

екологоосвітню, просвітню, 

рекреаційну діяльність та 

громадський контроль.  

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Матковська 

С.І. 

Ландшафти 

України 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності 

Вміти збирати, обробляти та 

аналізувати інформацію в галузі 

наук про Землю. Знати і 

застосовувати теорії, парадигми, 

концепції та принципи в науках про 

Землю відповідно до спеціалізації. 

Короткий зміст дисципліни (перелік 

тем та практичних завдань)  

 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Дисципліна 

«Ландшафтознавств

о» 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Матковська 

С.І. 

Ландшафтн

а екологія 

Прагнення до збереження 

природного 

навколишнього 

середовища 

Уміти доносити результати 

діяльності до професійної аудиторії 

та широкого загалу, робити 

презентації та повідомлення.  

Короткий зміст дисципліни (перелік 

тем та практичних завдань)  

 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

3 курс, 6 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Дисципліна 

«Ландшафтознавств

о» 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Довбиш Л.Л. 

Мінералогія 

та 

петрографія 

ЗК03. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК11. Прагнення до 

збереження природного 

навколишнього 

середовища. 

Студент повинен знати:  

закономірності утворення, 

перетворення та руйнування 

мінералів; фізичні властивості 

мінералів, форми знаходження 

мінералів в природі; основні класи 

мінералів, їх склад, фізичні 

властивості і практичне 

використання, процеси 

мінералоутворення; процеси 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань.» 
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утворення магматичних, 

метаморфічних та осадових порід; 

основні методи дослідження 

магматичних, метаморфічних й 

осадових гірських порід; основи 

класифікації, номенклатури і 

хімізму гірських порід, особливості 

мінерального складу, структури, 

текстури і характеру залягання 

окремих їх видів; вміти: визначати 

фізичні властивості мінералів; 

діагностувати мінерали за 

фізичними властивостями та 

кристалографічними ознаками; 

визначати представників різних 

типів гірських порід; орієнтуватися в 

методах вивчення порід в польових 

умовах та при лабораторних 

дослідженнях.  

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Бордюг Н.С. 

Моніторинг 

навколишн

ього 

середовища 

ЗК03. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.   

СК15. Здатність 

здійснювати збір, 

реєстрацію і аналіз даних 

за допомогою відповідних 

методів і технологічних 

засобів у польових і 

лабораторних умовах.  

СК18.  Здатність 

інтегрувати польові та 

лабораторні 

спостереження з теорією у 

послідовності:  

спостереження до 

розпізнавання, синтезу 

моделювання.  

СК19. Здатність проводити 

моніторинг природних 

процесів. 

Оволодіння студентами базовими 

знаннями з принципів створення і 

функціонування системи 

моніторингу; сформувати систему 

знань про методи спостереження, 

контролю, аналізу та оцінки стану 

екосистем й прогнозування змін 

стану навколишнього середовища; 

оцінювати рівень антропогенного 

впливу з метою забезпечення 

екологічно безпечних умов 

проживання та розробки заходів із 

збереження природного 

середовища.. 

 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

3 курс, 5 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здобувач освіти 

повинен знати 

основні поняття 

екології, 

фундаментальні 

розділи фізики, 

хімії і біології 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

Нетрадицій

ні види 

мінеральної 

сировини 

Прагнення до збереження 

природного 

навколишнього 

середовища 

Уміти доносити результати 

діяльності до професійної аудиторії 

та широкого загалу, робити 

презентації та повідомлення.  

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Базові знання  з 

дисциплін Загальне 

землезнавство, 



84 
 

природничих 

наук 

Матковська 

С.І. 

 Геологія та 

геоморфологія 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Матковська 

С.І. 

Рекреаційні 

ландшафти 

Прагнення до збереження 

природного 

навколишнього 

середовища 

Уміти доносити результати 

діяльності до професійної аудиторії 

та широкого загалу, робити 

презентації та повідомлення. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

4 курс, 8 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Базові знання 

ландшафтознавства 

та загальної  

екології 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Стріха В.А. 

Сейсмологія  ЗК 01 Знання і розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

ЗК 02 Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій.  

ЗК 04 Здатність 

спілкуватися державною 

мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 06 Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (експертами з інших 

галузей знань чи видів 

економічної діяльності). 

ЗК 07 Здатність діяти 

соціально відповідально та 

свідомо.  

ЗК 08 Здатність до 

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  

Вивчення навчальної дисципліни 

«Основи сейсмології» забезпечує 

досягнення здобувачами таких 

результатів навчання: - мати всебічні 

спеціалізовані емпіричні та 

теоретичні знання з навчальної 

дисципліни.   

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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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. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Матковська 

С.І. 

Техноеколог

ія  

Прагнення до збереження 

природного 

навколишнього 

середовища 

Уміти доносити результати 

діяльності до професійної аудиторії 

та широкого загалу, робити 

презентації та повідомлення.  

Короткий зміст дисципліни (перелік 

тем та практичних завдань)  

 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 

4 курс, 7 

семестр 

103 «Науки про 

Землю» 

Базові знання 

ландшафтознавства 

та загальної  

екології 

 4.2. Вибіркові дисципліни для здобувачів ОС «Бакалавр», спеціальності 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» 
 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Соломатіна 

В.Д. 

Об’єкти 

аквакультури

: традиційні 

та 

перспективні 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

9. Використовувати знання і 

розуміння походження та будови, 

способів життя, поширення 

рибоподібних і риб, принципів і 

методів систематики, біологічних 

особливостей рибоподібних і риб під 

час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури.  

14. Знати та розуміти сучасні водні 

біоресурси та аквакультуру 

(фізіологію та біохімію гідробіонтів, 

рибальство, аквакультуру 

природних та штучних водойм, 

марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до 

сучасного стану розвитку водних 

біоресурсів та аквакультури. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

Водна 

мікробіологія 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

7. Використовувати знання і 

розуміння хімічного складу та 

класифікації природних вод, 

температурного режиму водойм, 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 
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природничих 

наук 

Світельсмьки

й М.М. 

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

окиснюваності води, рН, вмісту 

біогенних речовин, методів впливу 

на хімічний склад та газовий режим 

води природних і штучних водойм, 

використання природних вод і 

процесів самоочищення водойм під 

час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури.  

18. Аналізувати результати 

досліджень гідрологічних, 

гідрохімічних і гідробіологічних та 

іхтіологічних показників водойм, 

фізіолого-біохімічний, 

іхтіопатологічний стан гідробіонтів, 

оцінювати значимість показників. 

 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Федючка М.І. 

Охорона 

рибних 

запасів 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

8. Використовувати знання і 

розуміння біотопів водойм, 

життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх 

життєдіяльність, популяції 

гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, 

океанів, континентальних водойм 

під час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

14. Знати та розуміти сучасні водні 

біоресурси та аквакультуру 

(фізіологію та біохімію гідробіонтів, 

рибальство, аквакультуру 

природних та штучних водойм, 

марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до 

сучасного стану розвитку водних 

біоресурсів та аквакультури. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Світельський 

М.М. 

Основи 

акваріумістик

и 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

7. Використовувати знання і 

розуміння хімічного складу та 

класифікації природних вод, 

температурного режиму водойм, 

окиснюваності води, рН, вмісту 

біогенних речовин, методів впливу 

на хімічний склад та газовий режим 

води природних і штучних водойм, 

використання природних вод і 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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процесів самоочищення водойм під 

час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

 8. Використовувати знання і 

розуміння біотопів водойм, 

життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх 

життєдіяльність, популяції 

гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, 

океанів, континентальних водойм 

під час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Дорохов В.І. 

Гідрохімія 9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

7. Використовувати знання і 

розуміння хімічного складу та 

класифікації природних вод, 

температурного режиму водойм, 

окиснюваності води, рН, вмісту 

біогенних речовин, методів впливу 

на хімічний склад та газовий режим 

води природних і штучних водойм, 

використання природних вод і 

процесів самоочищення водойм під 

час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

18. Аналізувати результати 

досліджень гідрологічних, 

гідрохімічних і гідробіологічних та 

іхтіологічних показників водойм, 

фізіолого-біохімічний, 

іхтіопатологічний стан гідробіонтів, 

оцінювати значимість показників.  

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Іщук О.В. 

Екологія риб 9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

8. Використовувати знання і 

розуміння біотопів водойм, 

життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх 

життєдіяльність, популяції 

гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, 

океанів, континентальних водойм 

під час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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9. Використовувати знання і 

розуміння походження та будови, 

способів життя, поширення 

рибоподібних і риб, принципів і 

методів систематики, біологічних 

особливостей рибоподібних і риб під 

час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Шульга І.В.. 

Штучне 

розведення 

риб 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

8. Використовувати знання і 

розуміння біотопів водойм, 

життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх 

життєдіяльність, популяції 

гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, 

океанів, континентальних водойм 

під час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

16. Мати передові знання та навички 

в одному чи декількох з таких 

напрямів: гідрохімії, гідробіології, 

біофізики, біохімії, фізіології 

гідробіонтів, загальної іхтіології, 

спеціальної іхтіології, розведення та 

селекції риб, генетики риб, годівлі 

риб, марикультури, онтогенезу риб.  

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Іщук О.В. 

Біохімія риб 9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

14. Знати та розуміти сучасні водні 

біоресурси та аквакультуру 

(фізіологію та біохімію гідробіонтів, 

рибальство, аквакультуру 

природних та штучних водойм, 

марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до 

сучасного стану розвитку водних 

біоресурсів та аквакультури. 

18. Аналізувати результати 

досліджень гідрологічних, 

гідрохімічних і гідробіологічних та 

іхтіологічних показників водойм, 

фізіолого-біохімічний, 

іхтіопатологічний стан гідробіонтів, 

оцінювати значимість показників.  

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Мороз М.В. 

Латинська 

мова 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

3. Знати іноземну мову, зокрема 

вільно спілкуватися усно і письмово 

з професійних питань. 

4. Застосовувати міжнародні та 

національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Іщук О.В. 

Рибоїдні 

птахи та 

ссавці 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

8. Використовувати знання і 

розуміння біотопів водойм, 

життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх 

життєдіяльність, популяції 

гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, 

океанів, континентальних водойм 

під час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

15. Розуміти зв’язки водних 

біоресурсів та аквакультури із 

зоологією, хімією, біологією, 

фізикою, механікою, електронікою 

та іншими науками. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Іщук О.В. 

Водна 

орнітологія 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

8. Використовувати знання і 

розуміння біотопів водойм, 

життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх 

життєдіяльність, популяції 

гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, 

океанів, континентальних водойм 

під час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

15. Розуміти зв’язки водних 

біоресурсів та аквакультури із 

зоологією, хімією, біологією, 

фізикою, механікою, електронікою 

та іншими науками. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Екологія 

екзотичних 

риб 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

8. Використовувати знання і 

розуміння біотопів водойм, 

життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх 

життєдіяльність, популяції 

гідробіонтів та гідробіоценози, 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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Матковська 

С.І. 

гідроекосистем, гідробіології морів, 

океанів, континентальних водойм 

під час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

9. Використовувати знання і 

розуміння походження та будови, 

способів життя, поширення 

рибоподібних і риб, принципів і 

методів систематики, біологічних 

особливостей рибоподібних і риб під 

час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури.  

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Матковська 

С.І. 

Декоративне 

рибництво 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

8. Використовувати знання і 

розуміння біотопів водойм, 

життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх 

життєдіяльність, популяції 

гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, 

океанів, континентальних водойм 

під час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

9. Використовувати знання і 

розуміння походження та будови, 

способів життя, поширення 

рибоподібних і риб, принципів і 

методів систематики, біологічних 

особливостей рибоподібних і риб під 

час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Шульга І.В. 

Основи 

рибоохорони 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

6. Використовувати інструменти 

демократичної правової держави в 

професійній та громадській 

діяльності. 

14. Знати та розуміти сучасні водні 

біоресурси та аквакультуру 

(фізіологію та біохімію гідробіонтів, 

рибальство, аквакультуру 

природних та штучних водойм, 

марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до 

сучасного стану розвитку водних 

біоресурсів та аквакультури.  

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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ПР 22. Брати участь у розробці 

проектів і практичних рекомендацій 

щодо збереження довкілля.  

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Федючка М.І. 

Годівля 

екзотичних 

риб 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

6. Використовувати знання і 

розуміння біотопів водойм, 

життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх 

життєдіяльність, популяції 

гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, 

океанів, континентальних водойм 

під час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

9. Використовувати знання і 

розуміння походження та будови, 

способів життя, поширення 

рибоподібних і риб, принципів і 

методів систематики, біологічних 

особливостей рибоподібних і риб під 

час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Іщук О.В. 

Гідроекологія 9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

8. Використовувати знання і 

розуміння біотопів водойм, 

життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх 

життєдіяльність, популяції 

гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, 

океанів, континентальних водойм 

під час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

18. Аналізувати результати 

досліджень гідрологічних, 

гідрохімічних і гідробіологічних та 

іхтіологічних показників водойм, 

фізіолого-біохімічний, 

іхтіопатологічний стан гідробіонтів, 

оцінювати значимість показників. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Етологія риб 

та водних 

організмів  

 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

8. Використовувати знання і 

розуміння біотопів водойм, 

життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх 

життєдіяльність, популяції 

гідробіонтів та гідробіоценози, 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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Іщук О.В гідроекосистем, гідробіології морів, 

океанів, континентальних водойм 

під час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

9. Використовувати знання і 

розуміння походження та будови, 

способів життя, поширення 

рибоподібних і риб, принципів і 

методів систематики, біологічних 

особливостей рибоподібних і риб під 

час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури.  

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Пінкіна Т.В. 

Біоресурси 

гідросфери 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

7. Використовувати знання і 

розуміння хімічного складу та 

класифікації природних вод, 

температурного режиму водойм, 

окиснюваності води, рН, вмісту 

біогенних речовин, методів впливу 

на хімічний склад та газовий режим 

води природних і штучних водойм, 

використання природних вод і 

процесів самоочищення водойм під 

час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

8. Використовувати знання і 

розуміння біотопів водойм, 

життєвих форм гідробіонтів, впливу 

факторів на водні організми, їх 

життєдіяльність, популяції 

гідробіонтів та гідробіоценози, 

гідроекосистем, гідробіології морів, 

океанів, континентальних водойм 

під час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Федючка М.І. 

Осетрівництв

о 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

14. Знати та розуміти сучасні водні 

біоресурси та аквакультуру 

(фізіологію та біохімію гідробіонтів, 

рибальство, аквакультуру 

природних та штучних водойм, 

марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до 

сучасного стану розвитку водних 

біоресурсів та аквакультури. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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16. Мати передові знання та навички 

в одному чи декількох з таких 

напрямів: гідрохімії, гідробіології, 

біофізики, біохімії, фізіології 

гідробіонтів, загальної іхтіології, 

спеціальної іхтіології, розведення та 

селекції риб, генетики риб, годівлі 

риб, марикультури, онтогенезу риб. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Шульга І.В. 

Ставове 

рибництво 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

14. Знати та розуміти сучасні водні 

біоресурси та аквакультуру 

(фізіологію та біохімію гідробіонтів, 

рибальство, аквакультуру 

природних та штучних водойм, 

марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до 

сучасного стану розвитку водних 

біоресурсів та аквакультури. 

16. Мати передові знання та навички 

в одному чи декількох з таких 

напрямів: гідрохімії, гідробіології, 

біофізики, біохімії, фізіології 

гідробіонтів, загальної іхтіології, 

спеціальної іхтіології, розведення та 

селекції риб, генетики риб, годівлі 

риб, марикультури, онтогенезу риб. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Шульга І.В. 

Індустріальне 

рибництво 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

14. Знати та розуміти сучасні водні 

біоресурси та аквакультуру 

(фізіологію та біохімію гідробіонтів, 

рибальство, аквакультуру 

природних та штучних водойм, 

марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до 

сучасного стану розвитку водних 

біоресурсів та аквакультури. 

16. Мати передові знання та навички 

в одному чи декількох з таких 

напрямів: гідрохімії, гідробіології, 

біофізики, біохімії, фізіології 

гідробіонтів, загальної іхтіології, 

спеціальної іхтіології, розведення та 

селекції риб, генетики риб, годівлі 

риб, марикультури, онтогенезу риб. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Федючка М.І. 

Раківництво 

 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

14. Знати та розуміти сучасні водні 

біоресурси та аквакультуру 

(фізіологію та біохімію гідробіонтів, 

рибальство, аквакультуру 

природних та штучних водойм, 

марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до 

сучасного стану розвитку водних 

біоресурсів та аквакультури. 

16. Мати передові знання та навички 

в одному чи декількох з таких 

напрямів: гідрохімії, гідробіології, 

біофізики, біохімії, фізіології 

гідробіонтів, загальної іхтіології, 

спеціальної іхтіології, розведення та 

селекції риб, генетики риб, годівлі 

риб, марикультури, онтогенезу риб. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Федючка М.І. 

Селекція 

ставових риб 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

5. Знати та розуміти основи 

рибництва: в гідробіології, 

гідрохімії, біофізиці, іхтіології, 

біохімії та фізіології гідробіонтів, 

генетиці, розведенні та селекції риб, 

рибальстві, гідротехніці, 

іхтіопатології, аквакультурі 

природних та штучних водойм на 

відповідному рівні для основних 

видів професійної діяльності. 

16. Мати передові знання та навички 

в одному чи декількох з таких 

напрямів: гідрохімії, гідробіології, 

біофізики, біохімії, фізіології 

гідробіонтів, загальної іхтіології, 

спеціальної іхтіології, розведення та 

селекції риб, генетики риб, годівлі 

риб, марикультури, онтогенезу риб. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Кудрик А.Ф. 

Кадастри 

природних 

ресурсів 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

4. Застосовувати міжнародні та 

національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

13. Знати та розуміти елементи 

рибництва (гідроекології, 

гідротехніки з основами 

проектування рибницьких 

підприємств, генетики, розведення 

та селекції, годівлі риб, 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Ращенко А.В. 

Економіка та 

організація 

бізнесу в 

рибництві 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

4. Застосовувати міжнародні та 

національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

13. Знати та розуміти елементи 

рибництва (гідроекології, 

гідротехніки з основами 

проектування рибницьких 

підприємств, генетики, розведення 

та селекції, годівлі риб, 

іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств).  

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Ращенко А.В. 

Виробничий 

менеджмент у 

рибництві 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

4. Застосовувати міжнародні та 

національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

13. Знати та розуміти елементи 

рибництва (гідроекології, 

гідротехніки з основами 

проектування рибницьких 

підприємств, генетики, розведення 

та селекції, годівлі риб, 

іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств).  

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Стріха В.А. 

Технічні 

засоби в 

аквакультурі 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

4. Застосовувати міжнародні та 

національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

5. Знати та розуміти основи 

рибництва: в гідробіології, 

гідрохімії, біофізиці, іхтіології, 

біохімії та фізіології гідробіонтів, 

генетиці, розведенні та селекції риб, 

рибальстві, гідротехніці, 

іхтіопатології, аквакультурі 

природних та штучних водойм на 

відповідному рівні для основних 

видів професійної діяльності. 

13. Знати та розуміти елементи 

рибництва (гідроекології, 

гідротехніки з основами 

проектування рибницьких 

підприємств, генетики, розведення 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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та селекції, годівлі риб, 

іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Іщук О.В. 

Основи 

марикультур

и 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

13. Знати та розуміти елементи 

рибництва (гідроекології, 

гідротехніки з основами 

проектування рибницьких 

підприємств, генетики, розведення 

та селекції, годівлі риб, 

іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

14. Знати та розуміти сучасні водні 

біоресурси та аквакультуру 

(фізіологію та біохімію гідробіонтів, 

рибальство, аквакультуру 

природних та штучних водойм, 

марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до 

сучасного стану розвитку водних 

біоресурсів та аквакультури. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Соломатіна 

В.Д. 

Біотехнологіч

ні аспекти 

сучасного 

рибництва 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

13. Знати та розуміти елементи 

рибництва (гідроекології, 

гідротехніки з основами 

проектування рибницьких 

підприємств, генетики, розведення 

та селекції, годівлі риб, 

іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

14. Знати та розуміти сучасні водні 

біоресурси та аквакультуру 

(фізіологію та біохімію гідробіонтів, 

рибальство, аквакультуру 

природних та штучних водойм, 

марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до 

сучасного стану розвитку водних 

біоресурсів та аквакультури. 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Ращенко А.В. 

Керівництво 

та управління 

у сфері 

рибного 

господарства 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

4. Застосовувати міжнародні та 

національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

13. Знати та розуміти елементи 

рибництва (гідроекології, 

гідротехніки з основами 

проектування рибницьких 

підприємств, генетики, розведення 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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та селекції, годівлі риб, 

іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Пінкіна Т.В. 

Технологія 

переробки 

риби та 

морепродукті

в 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

13. Знати та розуміти елементи 

рибництва (гідроекології, 

гідротехніки з основами 

проектування рибницьких 

підприємств, генетики, розведення 

та селекції, годівлі риб, 

іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

14. Знати та розуміти сучасні водні 

біоресурси та аквакультуру 

(фізіологію та біохімію гідробіонтів, 

рибальство, аквакультуру 

природних та штучних водойм, 

марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до 

сучасного стану розвитку водних 

біоресурсів та аквакультури.  

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Шевченко 

О.М. 

Економіка 

праці та 

соціально-

трудові 

відносини у 

галузі 

рибництва 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

4. Застосовувати міжнародні та 

національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

13. Знати та розуміти елементи 

рибництва (гідроекології, 

гідротехніки з основами 

проектування рибницьких 

підприємств, генетики, розведення 

та селекції, годівлі риб, 

іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Шевченко 

О.М. 

Соціально-

психологічні 

аспекти 

трудових 

колективів 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

4. Застосовувати міжнародні та 

національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

13. Знати та розуміти елементи 

рибництва (гідроекології, 

гідротехніки з основами 

проектування рибницьких 

підприємств, генетики, розведення 

та селекції, годівлі риб, 

іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Пінкіна Т.В. 

Методологія 

дослідження 

водних 

біоресурсів 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

10. Застосовувати навички 

виконання експериментів для 

перевірки гіпотез та дослідження 

явищ, що відбуваються у водних 

біоресурсах та аквакультурі, 

біофізичних закономірностей.  

12. Збирати та аналізувати дані, 

включаючи аналіз помилок та 

критичне оцінювання отриманих 

результатів спеціальності водні 

біоресурси та аквакультура. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Іщук О.В. 

Екологічна 

анатомія та 

фізіологія риб 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

9. Використовувати знання і 

розуміння походження та будови, 

способів життя, поширення 

рибоподібних і риб, принципів і 

методів систематики, біологічних 

особливостей рибоподібних і риб під 

час вирощування об’єктів водних 

біоресурсів та аквакультури. 

14. Знати та розуміти сучасні водні 

біоресурси та аквакультуру 

(фізіологію та біохімію гідробіонтів, 

рибальство, аквакультуру 

природних та штучних водойм, 

марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до 

сучасного стану розвитку водних 

біоресурсів та аквакультури. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Соломатіна 

В.Д. 

Водна 

токсикологія 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

5. Знати та розуміти основи 

рибництва: в гідробіології, 

гідрохімії, біофізиці, іхтіології, 

біохімії та фізіології гідробіонтів, 

генетиці, розведенні та селекції риб, 

рибальстві, гідротехніці, 

іхтіопатології, аквакультурі 

природних та штучних водойм на 

відповідному рівні для основних 

видів професійної діяльності. 

18. Аналізувати результати 

досліджень гідрологічних, 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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гідрохімічних і гідробіологічних та 

іхтіологічних показників водойм, 

фізіолого-біохімічний, 

іхтіопатологічний стан гідробіонтів, 

оцінювати значимість показників.  

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Федючка М.І. 

Холодноводне 

рибництво 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

5. Знати та розуміти основи 

рибництва: в гідробіології, 

гідрохімії, біофізиці, іхтіології, 

біохімії та фізіології гідробіонтів, 

генетиці, розведенні та селекції риб, 

рибальстві, гідротехніці, 

іхтіопатології, аквакультурі 

природних та штучних водойм на 

відповідному рівні для основних 

видів професійної діяльності. 

18. Аналізувати результати 

досліджень гідрологічних, 

гідрохімічних і гідробіологічних та 

іхтіологічних показників водойм, 

фізіолого-біохімічний, 

іхтіопатологічний стан гідробіонтів, 

оцінювати значимість показників.  

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Довгій Ю.Ю. 

Ветеринарно-

санітарна 

експертиза 

водних 

біоресурсів 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

16. Мати передові знання та навички 

в одному чи декількох з таких 

напрямів: гідрохімії, гідробіології, 

біофізики, біохімії, фізіології 

гідробіонтів, загальної іхтіології, 

спеціальної іхтіології, розведення та 

селекції риб, генетики риб, годівлі 

риб, марикультури, онтогенезу риб. 

18. Аналізувати результати 

досліджень гідрологічних, 

гідрохімічних і гідробіологічних та 

іхтіологічних показників водойм, 

фізіолого-біохімічний, 

іхтіопатологічний стан гідробіонтів, 

оцінювати значимість показників. 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

Технологія 

виробництва 

та 

використання 

водоростей 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

13. Знати та розуміти елементи 

рибництва (гідроекології, 

гідротехніки з основами 

проектування рибницьких 

підприємств, генетики, розведення 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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природничих 

наук 

Матковська 

С.І. 

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

та селекції, годівлі риб, 

іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

14. Знати та розуміти сучасні водні 

біоресурси та аквакультуру 

(фізіологію та біохімію гідробіонтів, 

рибальство, аквакультуру 

природних та штучних водойм, 

марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до 

сучасного стану розвитку водних 

біоресурсів та аквакультури.  

 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Лесь А.В. 

Міжнародна 

діяльність в 

галузі 

рибного 

господарства 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

4. Застосовувати міжнародні та 

національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

5. Знати та розуміти основи 

рибництва: в гідробіології, 

гідрохімії, біофізиці, іхтіології, 

біохімії та фізіології гідробіонтів, 

генетиці, розведенні та селекції риб, 

рибальстві, гідротехніці, 

іхтіопатології, аквакультурі 

природних та штучних водойм на 

відповідному рівні для основних 

видів професійної діяльності.  

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Шульга І.В. 

Спортивне 

рибальство 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

5. Знати та розуміти основи 

рибництва: в гідробіології, 

гідрохімії, біофізиці, іхтіології, 

біохімії та фізіології гідробіонтів, 

генетиці, розведенні та селекції риб, 

рибальстві, гідротехніці, 

іхтіопатології, аквакультурі 

природних та штучних водойм на 

відповідному рівні для основних 

видів професійної діяльності. 

14. Знати та розуміти сучасні водні 

біоресурси та аквакультуру 

(фізіологію та біохімію гідробіонтів, 

рибальство, аквакультуру 

природних та штучних водойм, 

марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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сучасного стану розвитку водних 

біоресурсів та аквакультури. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Клименко 

Т.В. 

Метеорологія 

та 

кліматологія 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

15. Розуміти зв’язки водних 

біоресурсів та аквакультури із 

зоологією, хімією, біологією, 

фізикою, механікою, електронікою 

та іншими науками. 

16. Мати передові знання та навички 

в одному чи декількох з таких 

напрямів: гідрохімії, гідробіології, 

біофізики, біохімії, фізіології 

гідробіонтів, загальної іхтіології, 

спеціальної іхтіології, розведення та 

селекції риб, генетики риб, годівлі 

риб, марикультури, онтогенезу риб.  

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Матковська 

С.І. 

Декоративна 

аквакультура 

та аквадизайн 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

15. Розуміти зв’язки водних 

біоресурсів та аквакультури із 

зоологією, хімією, біологією, 

фізикою, механікою, електронікою 

та іншими науками. 

16. Мати передові знання та навички 

в одному чи декількох з таких 

напрямів: гідрохімії, гідробіології, 

біофізики, біохімії, фізіології 

гідробіонтів, загальної іхтіології, 

спеціальної іхтіології, розведення та 

селекції риб, генетики риб, годівлі 

риб, марикультури, онтогенезу риб.  

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Соломатіна 

В.Д. 

Відтворення 

та 

раціональне 

використання 

рибних 

ресурсів 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

4. Застосовувати міжнародні та 

національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

13. Знати та розуміти елементи 

рибництва (гідроекології, 

гідротехніки з основами 

проектування рибницьких 

підприємств, генетики, розведення 

та селекції, годівлі риб, 

іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 
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 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Матковська 

С.І. 

Нетрадиційні 

об’єкти 

аквакультури 

9. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях.  

10. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

13. Знати та розуміти елементи 

рибництва (гідроекології, 

гідротехніки з основами 

проектування рибницьких 

підприємств, генетики, розведення 

та селекції, годівлі риб, 

іхтіопатології, економіки 

рибницьких підприємств). 

14. Знати та розуміти сучасні водні 

біоресурси та аквакультуру 

(фізіологію та біохімію гідробіонтів, 

рибальство, аквакультуру 

природних та штучних водойм, 

марикультуру, акліматизацію 

гідробіонтів) на рівні відповідно до 

сучасного стану розвитку водних 

біоресурсів та аквакультури.  

 

Лекції, 

практичні, 

командна 

робота. 

Бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

207 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 4.3. Вибіркові дисципліни для здобувачів ОС «Бакалавр», спеціальності 101 «Екологія» 
 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

 

Пінкіна Т.В. 

Біоресурси 

гідросфери 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

ПР 02. Розуміти основні екологічні 

закони, правила та принципи 

охорони довкілля та 

природокористування.  

ПР 06. Виявляти фактори, що 

визначають формування 

ландшафтно-біологічного 

різноманіття 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

101 «Екологія» Без обмежень 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

 

Іщук О.В. 

Гідроекологія  Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

 Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористування. 

ПР 02. Розуміти основні екологічні 

закони, правила та принципи 

охорони довкілля та 

природокористування.  

ПР 06. Виявляти фактори, що 

визначають формування 

ландшафтно-біологічного 

різноманіття. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

101 «Екологія» Без обмежень 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

 

Іщук О.В. 

Екологія 

водних 

тварин 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористування. 

ПР 02. Розуміти основні екологічні 

закони, правила та принципи 

охорони довкілля та 

природокористування.  

ПР 06. Виявляти фактори, що 

визначають формування 

ландшафтно-біологічного 

різноманіття. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

101 «Екологія» Без обмежень 
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 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакултури 

та 

природничих 

наук 

 

Федючка М.І. 

Геоекологічна 

експертиза 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

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. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін 

«Загальна екологія» 

та «Ґрунтознавство 

з основами геології 

та геоморфології» 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

 

Іщук О.В. 

Екологія 

біологічних 

систем 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

компетентності 

природокористування. 

Здатність обґрунтовувати 

необхідність та розробляти 

заходи, спрямовані на 

збереження ландшафтно – 

біологічного різноманіття 

та формування екологічної 

мережі. 

ПР03. Розуміти основні концепції, 

теоретичні та практичні проблеми в 

галузі природничих наук, що 

необхідні для аналізу і прийняття 

рішень у сфері екології, охорони 

довкілля та оптимального 

природокористування.  

ПР06. Виявляти фактори, що 

визначають формування 

ландшафтно-біологічного 

різноманіття 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Біологія», 

«Загальна 

екологія», 

«Біогеографія» 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

 

Іщук О.В. 

Біогеографія 

України 

Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористування. 

Здатність обґрунтовувати 

необхідність та розробляти 

заходи, спрямовані на 

збереження ландшафтно – 

біологічного різноманіття 

та формування екологічної 

мережі 

ПР03. Розуміти основні концепції, 

теоретичні та практичні проблеми в 

галузі природничих наук, що 

необхідні для аналізу і прийняття 

рішень у сфері екології, охорони 

довкілля та оптимального 

природокористування.  

ПР06. Виявляти фактори, що 

визначають формування 

ландшафтно-біологічного 

різноманіття.  

ПР16. Вибирати оптимальну 

стратегію проведення громадських 

слухань щодо проблем та 

формування територій природно-

заповідного фонду та екологічної 

мережі. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Біологія», 

«Загальна 

екологія», 

«Біогеографія» 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

Екологічна 

географія 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

ПР02. Формулювати основні 

екологічні закони, правила та 

принципи охорони довкілля та 

природокористування.  

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Біологія», 

«Загальна 
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природничих 

наук 

 

Іщук О.В. 

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. 

екологія», 

«Біогеографія» 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

 

Матковська 

С.І. 

Основи 

фітодизайну 

Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

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  

ПР22. Брати участь у розробці 

проектів і практичних рекомендацій 

щодо збереження довкілля із 

залученням громадськості. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семесмтр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Загальна 

екологія», 

«Біологія», 

«Ландшафтна 

екологія» 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

 

Матковська 

С.І. 

Декоративна 

аквакультура 

та аквадизайн 

Здатність обґрунтовувати 

необхідність та розробляти 

заходи, спрямовані на 

збереження ландшафтно-

біологічного різноманіття 

та формування екологічної 

мережі.  

Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористування 

ПР06. Виявляти фактори, що 

визначають формування 

ландшафтно - біологічного 

різноманіття.  

ПР19. Підвищувати професійний 

рівень шляхом продовження 

формальної освіти та самоосвіти. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Загальна 

екологія», 

«Біологія», 

«Ландшафтна 

екологія» 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

Матковська 

С.І. 

Екологічна 

дендрологія 

Здатність обґрунтовувати 

необхідність та розробляти 

заходи, спрямовані на 

збереження ландшафтно-

біологічного різноманіття 

та формування екологічної 

мережі.  

Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористування. 

ПР06. Виявляти фактори, що 

визначають формування 

ландшафтно - біологічного 

різноманіття.  

ПР19. Підвищувати професійний 

рівень шляхом продовження 

формальної освіти та самоосвіти 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 4 

курс 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Загальна 

екологія», 

«Біологія», 

«Ландшафтна 

екологія» 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

Екологічна 

освіта і 

виховання 

Знання та критичне 

розуміння предметної 

ПР08. Формувати ефективні 

комунікаційні стратегії з метою 

донесення ідей, проблем, рішень та 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 4 

курс 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Загальна 
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та 

природничих 

наук 

 

Іщук О.В. 

області та професійної 

діяльності.  

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій.  

Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористування. 

власного досвіду в сфері екології. 

ПР14. Підвищувати професійний 

рівень шляхом продовження 

формальної освіти та самоосвіти 

ПР20. Розуміти основні концепції, 

теоретичні та практичні проблеми в 

галузі природничих наук, що 

необхідні для аналізу і прийняття 

рішень у сфері екології, охорони 

довкілля та оптимального 

природокористування. 

екологія», 

«Ландшафтна 

екологія», 

«Техноекологія», 

«Екологія людини» 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультури 

та 

природничих 

наук 

 

Пінкіна Т.В. 

Екологічна 

токсикологія 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Студент повинен знати основні 

методи токсикологічних 

досліджень; токсичні ефекти 

хімічних речовин на живі організми 

і біоценози, які входять до складу 

екосистем; вміти визначати джерела 

надходження шкідливих речовин в 

оточуюче середовище, оцінювати 

ступінь їх розповсюдження і 

перетворення в оточуючому 

середовищі, дію на живі організми. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 4 

курс 

101 «Екологія» Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 5. Вибіркові дисципліни кафедри загальної екології 

 5.1. Вибіркові дисципліни для здобувачів ОС «Бакалавр» , спеціальності 101 «Екологія» 
 Кафедра 

загальної 

екології 

 

Герасимчук 

Л.О. 

Радіобіологія 

та 

радіоекологія 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності 

Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні 

ПР 02. Розуміти основні екологічні 

закони, правила та принципи 

охорони довкілля та 

природокористування.  

ПР 21. Уміти обирати оптимальні 

методи та інструментальні засоби 

для проведення досліджень, збору та 

обробки даних 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

101 «Екологія» Без обмежень 

 Кафедра 

загальної 

екології 

 

Можарівська 

І.А. 

Соціальна 

екологія 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

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 15. Уміти пояснювати соціальні, 

економічні та політичні наслідки 

впровадження екологічних проектів. 

ПР 19. Підвищувати професійний 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

101 «Екологія» Без обмежень 
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рівень шляхом продовження освіти 

та самоосвіти. 

 Кафедра 

загальної 

екології 

 

Піціль А.О. 

Агроекологія Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

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 21. Уміти обирати оптимальні 

методи та інструментальні засоби 

для проведення досліджень, збору та 

обробки даних. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

101 «Екологія» Без обмежень 

 Кафедра 

загальної 

екології 

 

Котюк Л.А. 

Фітоценологія Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Здатність проведення 

дослідження на 

відповідному рівні.  

Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористування. 

Здатність обґрунтовувати 

необхідність та розробляти 

заходи спрямовані на 

збереження ландшафтно-

біологічного різноманіття. 

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 06. Виявляти фактори, що 

визначають формування 

ландшафтно-біологічного 

різноманіття.  

ПР 21. Уміти обирати оптимальні 

методи та інструментальні засоби 

для проведення досліджень, збору та 

обробки даних. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Біологія», 

«Загальна екологія» 

 Кафедра 

загальної 

екології 

 

Котюк Л.А. 

Основи 

інтродукції 

рослин 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Здатність проведення 

дослідження на 

відповідному рівні. Знання 

та розуміння теоретичних 

основ екології, охорони 

довкілля та збалансованого 

природокористування. 

Здатність обґрунтовувати 

необхідність та розробляти 

заходи спрямовані на 

збереження ландшафтно-

біологічного різноманіття. 

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 06. Виявляти фактори, що 

визначають формування 

ландшафтно-біологічного 

різноманіття.  

ПР 21. Уміти обирати оптимальні 

методи та інструментальні засоби 

для проведення досліджень, збору та 

обробки даних. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Біологія», 

«Загальна 

екологія», 

«Ландшафтна 

екологія» 
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 Кафедра 

загальної 

екології 

 

Борисюк Б.В. 

Екологічна 

фенологія 

Здатність проведення 

дослідження на 

відповідному рівні 

ПР 06. Виявляти фактори, що 

визначають формування 

ландшафтно-біологічного 

різноманіття. 

ПР 21. Уміти обирати оптимальні 

методи та інструментальні засоби 

для проведення досліджень, збору та 

обробки даних. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисципліни: 

«Біогеографія» 

 Кафедра 

загальної 

екології 

 

Герасимчук 

Л.О. 

 

Дозвільна 

діяльність в 

екології 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності 

Знання сучасних досягнень 

національного та 

міжнародного 

екологічного 

законодавства  

Здатність до опанування 

міжнародного та 

вітчизняного досвіду 

вирішення регіональних та 

транскордонних 

екологічних проблем 

ПР03. Розуміти основні концепції, 

теоретичні та практичні проблеми в 

галузі природничих наук, що 

необхідні для аналізу і прийняття 

рішень у сфері екології, охорони 

довкілля та оптимального 

природокористування  

ПР07. Розв’язувати проблему у 

сфері захисту навколишнього 

середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або 

стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного досвіду 

ПР20. Уміти формувати запити та 

визначати дії, що забезпечують 

виконання норм і вимог 

екологічного законодавства 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

101 «Екологія» Базові знанняч з 

дисциплін: 

«Загальна 

екологія», «Вступ 

до фаху», «Сучасні 

інформаційні 

технології», 

«Екологічна 

безпека», 

«Екологічне право» 

 Кафедра 

загальної 

екології 

 

Валерко Р.А. 

Управління 

екологічною 

безпекою 

Здатність до адаптації та дії 

в новій ситуації  

Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо 

Здатність до використання 

основних принципів та 

складових екологічного 

управління.  

Здатність до участі в 

розробці системи 

управління та поводження 

з відходами виробництва та 

споживання.  

Здатність інформувати 

громадськість про стан 

екологічної безпеки та 

збалансованого 

природокористування. 

Здатність до участі в 

управлінні 

ПР01. Демонструвати розуміння 

основних принципів управління 

природоохоронними діями та 

екологічними проектами.  

ПР04. Використовувати принципи 

управління, на яких базується 

система екологічної безпеки.  

ПР09. Демонструвати навички 

оцінювання непередбачуваних 

екологічних проблем і обдуманого 

вибору шляхів їх вирішення.  

ПР12. Брати участь у розробці та 

реалізації проектів, направлених на 

оптимальне управління та 

поводження з виробничими та 

муніципальними відходами. 

ПР22. Брати участь у розробці 

проектів і практичних рекомендацій 

щодо збереження довкілля із 

залученням громадськості. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Загальна 

екологія», 

«Екологічна 

безпека», 

«Організація 

управління в 

екологічній 

діяльності» 
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природоохоронними діями 

та/або екологічними 

проектами. 

 Кафедра 

загальної 

екології 

 

Валерко Р.А. 

Охорона та 

раціональне 

використання 

природних 

ресурсів та 

рекультиваці

я земель 

Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні.  

Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористування. 

Знання сучасних досягнень 

національного та 

міжнародного 

екологічного законодавств. 

Здатність проводити 

екологічний моніторинг та 

оцінювати поточний стан 

навколишнього 

середовища.  

Здатність обґрунтовувати 

необхідність та розробляти 

заходи, спрямовані на 

збереження ландшафтно-

біологічного різноманіття 

та формування екологічної 

мережі. 

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.  

ПР05. Знати концептуальні основи 

моніторингу та нормування 

антропогенного навантаження на 

довкілля.  

ПР06. Виявляти фактори, що 

визначають формування 

ландшафтно-біологічного 

різноманіття.  

ПР20. Уміти формувати запити та 

визначати дії, що забезпечують 

виконання норм і вимог 

екологічного законодавства. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Загальна 

екологія», 

«Біологія», «Хімія», 

«Екологічна 

безпека» 

 Кафедра 

загальної 

екології 

 

Герасимчук 

Л.О. 

Природоохоро

нний 

контроль та 

інспектуванн

я 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Здатність працювати в 

команді.  

Здатність до оцінки впливу 

процесів техногенезу на 

стан навколишнього 

середовища та виявлення 

екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою 

діяльністю.  

Здатність до участі в 

розробці системи 

управління та поводження 

з відходами виробництва та 

споживання. 

ПР01. Демонструвати розуміння 

основних принципів управління 

природоохоронними діями та/або 

екологічними проектами  

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.  

ПР11. Уміти прогнозувати вплив 

технологічних процесів та 

виробництв на навколишнє 

середовище.  

ПР18. Поєднувати навички 

самостійної та командної роботи 

задля отримання результату з 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Загальна 

екологія», «Вступ 

до спеціальності», 

«Сучасні 

інформаційні 

технології», 

«Екологічна 

безпека» 
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Здатність до участі в 

управлінні 

природоохоронними діями 

та/або екологічними 

проектами 

акцентом на професійну сумлінність 

та відповідальність за прийняття 

рішень. 

 Кафедра 

загальної 

екології 

 

Герасимчук 

Л.О. 

Екологічний 

контроль на 

кордоні 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності 

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. 

 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Загальна 

екологія», «Вступ 

до фаху», «Сучасні 

інформаційні 

технології», 

«Екологічна 

безпека», 

«Екологічне право», 

«Радіобіологія та 

радіоекологія». 

 Кафедра 

загальної 

екології 

 

Борисюк Б.В. 

Екологічний 

аудит 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористування. 

Знання сучасних досягнень 

національного та 

міжнародного 

екологічного 

законодавства.  

Здатність до опанування 

міжнародного та 

вітчизняного досвіду 

вирішення регіональних та 

транскордонних 

екологічних проблем 

ПР03. Розуміти основні концепції, 

теоретичні та практичні проблеми в 

галузі природничих наук, що 

необхідні для аналізу і прийняття 

рішень у сфері екології, охорони 

довкілля та оптимального 

природокористування.  

ПР07. Розв’язувати проблему у 

сфері захисту навколишнього 

середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або 

стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного 

досвіду.  

ПР20. Уміти формувати запити та 

визначати дії, що забезпечують 

виконання норм і вимог 

екологічного законодавства. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

101 «Екологія» Вивчення 

дисципліни 

передбачає 

попереднє 

засвоєння кредитів 

із загальної 

екологія, 

фундаментальні 

положення з 

біології, хімії, 

фізики, тощо. 

 Кафедра 

загальної 

екології 

 

Піціль А.О. 

Основи 

наукової 

діяльності 

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій.  

Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

Здатність до використання 

сучасних інформаційних 

ПР08 Уміти проводити пошук 

інформації з використанням 

відповідних джерел для прийняття 

обґрунтованих рішень.  

ПР10 Уміти застосовувати 

програмні засоби, ГІС - технології та 

ресурси Інтернету для 

інформаційного забезпечення 

екологічних досліджень.  

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Екологічна 

статистика», 

«Математичні 

методи в екології» 

«Моделювання та 

прогнозування 

стану довкілля» 
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ресурсів для екологічних 

досліджень. 

ПР21 Уміти обирати оптимальні 

методи та інструментальні засоби 

для проведення досліджень, збору та 

обробки даних. 

 Кафедра 

загальної 

екології 

 

Можарівська 

І.А. 

Екологічна 

культура 

Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань, видів 

екологічної діяльності). 

Здатність працювати в 

команді.  

Навички міжособистісної 

взаємодії. 

Розуміти основні концепції, 

теоретичні та практичні проблеми в 

галузі природничих наук, що 

необхідні для аналізу і прийняття 

рішень у сфері екології, охорони 

довкілля та оптимального 

природокористування.  

Розв’язувати проблему у сфері 

захисту навколишнього середовища 

із застосуванням загальноприйнятих 

та/або стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного 

досвіду.  

Демонструвати навички оцінювання 

непередбачуваних екологічних 

проблем і обдуманого вибору шляхів 

її вирішення 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Загальна 

екологія», 

«Біологія», «Хімія з 

основами 

біогеохімії» 

 5.2. Вибіркові дисципліни для здобувачів ОС «Магістр», спеціальності 101 «Екологія» 
 Кафедра 

екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокорис

тування Лесь 

А. В., 

Ращенко А. 

В. 

Оцінка 

впливу на 

довкілля 

Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

Здатність розробляти та 

управляти проектами 

У процесі викладання дисципліни 

формуються такі результати 

навчання як розуміння основних 

екологічних законів, правил та 

принципів у сфері екології, 

розуміння основних концепцій, 

теоретичних та практичних проблем 

в галузі природничих наук, що 

необхідні для аналізу і прийняття 

рішень у сфері екології, охорони 

довкілля та оптимального 

природокористування, уміння 

прогнозувати вплив технологічних 

процесів та виробництв на 

навколишнє середовище. 

Лекції, 

практичні 

роботи, 

командна 

робота 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліни: 

«Стратегія сталого 

розвитку», 

«Метеорологія та 

кліматологія» 

 Кафедра 

загальної 

екології 

Борисюк Б.В. 

Аграрна та 

екологічна 

політика 

Здатність вчитися та бути 

готовим до засвоєння та 

застосування набутих 

знань 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Студент повинен знати: економічну 

сутність, характер і головні 

компоненти аграрної та екологічної 

політики, умови її реалізації; 

механізми формування 

національних та світових 

агропродовольчих ринків; 

Лекції, 

практичні, 

проектна 

робота 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліна 

«Агроекологія» 
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інструменти регулювання ринків 

агропродовольчої продукції та 

економічні наслідки їх 

застосування; основні підходи до 

оцінювання рівня державної 

підтримки аграрного сектору; 

засади аграрно-екологічної, 

аграрно-соціальної політики, їх 

сучасні аспекти і проблеми 

реалізації; основні етапи розвитку 

аграрної політики в Україні та 

основні напрями сучасної аграрної 

політики держави; сучасний стан 

процесу реформування економічних 

відносин в АПК України, характерні 

риси бюджетної, податкової, 

фінансово-кредитної та цінової 

політики; особливості формування 

окремих агропродовольчих ринків в 

Україні з позиції попиту і 

пропозиції, інструменти державного 

регулювання внутрішнього ринку та 

зовнішньої торгівлі 

агропродовольчою продукцією; 

знати сутність екологічної політики 

як сукупності заходів засобів, 

спрямованих на забезпечення 

стійкого розвитку і цивілізованості; 

засвоїти теоретичні основи 

екологічної політики, її витоки, 

суть, еволюцію, інструментарій; 

знати принципи пріоритети, основні 

напрямки, моделі та джерела 

усталеного екологічного розвитку; 

давати оцінку сучасному стану 

природних екосистем регіону, 

держави і світу; 

Студент повинен вміти: формувати 

мету та систему цілей аграрної 

політики держави; аналізувати 

наслідки використання окремих 

інструментів регулювання 

внутрішнього агропродовольчого 

ринку та зовнішньої торгівлі з точки 

зору їх впливу на виробників, 
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споживачів та державний бюджет; 

визначати рівень захисту аграрного 

сектору із використанням 

загальноприйнятої світовою 

спільнотою методології; оцінювати 

міжнародну 

конкурентоспроможність 

вітчизняного 

сільськогосподарського 

виробництва; визначати основні 

показники продовольчої безпеки 

держави та фактори, що на неї 

впливають; аналізувати 

ефективність окремих заходів 

бюджетної, податкової, фінансово-

кредитної та ринкової політики 

держави; обґрунтовувати 

пріоритети державної структурної, 

соціальної та екологічної політики. 

здійснювати економічну та 

екологічну оцінку ситуації з метою 

прийняття екологічних рішень; 

 виробляти коректні рішення щодо 

вирішення екологічних проблем; 

застосовувати екологічні та 

політичні інструменти реалізації 

завдань екологічної політики. 

 Кафедра 

загальної 

екології 

Валерко Р.А. 

Інтегральний 

розвиток 

сільських 

селітебних 

територій 

Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

За результатами вивчення 

дисципліни студент повинен знати: 

теоретичні аспекти функціонування 

сільських населених пунктів та 

механізми досягнення ними цілей 

сталого розвитку; соціальні, 

екологічні та економічні проблеми 

розвитку сільських територій; 

основи програмно-цільового 

підходи до розвитку сільських 

територій; розвиток сільських 

територій у контексті продовольчої 

безпеки. За результатами вивчення 

дисципліни студент повинен вміти: 

здійснювати економічну, екологічну 

та соціальну оцінку сільських 

населених пунктів; здійснювати 

SWOT-аналіз сільських населених 

Лекції, 

практичні 

роботи, 

проектна 

робота 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліни: 

«Екологічна 

безпека», 

«Збалансоване 

природокористуван

ня», «Економіка 

природокористуван

ня» 
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пунктів та об’єднаних 

територіальних громад; створювати 

соціально-екологічний паспорт та 

розробляти стратегічний план 

розвитку ОТГ; розраховувати 

індикатори продовольчої безпеки 

сільських селітебних територій. 

 Кафедра 

загальної 

екології 

Валерко Р.А. 

Управління 

екологічною 

та 

техногенною 

безпекою 

Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

 

Освоївши дану дисципліну студент 

повинен знати: нормативно-правові 

основи та теоретичні засади 

екологічної безпеки; чинники 

порушення токсикологічної, 

радіаційної та генетичної безпеки; 

суть динамічної рівноваги в 

природному середовищі та її 

порушення; умови безпечного 

функціонування природних та 

техногенних систем; чинники 

негативного впливу на довкілля та 

людину; характеристики, 

класифікацію і нормування 

шкідливих та небезпечних факторів; 

захисні механізми природного 

середовища та чинники його 

стійкого функціонування; принципи 

сучасної методології кількісної 

оцінки природних та техногенних 

небезпек, їх аналіз та керування 

ризиками; закономірності 

сприйняття екологічного ризику 

окремими індивідуумами і 

соціальними групами. Уміти: 

аналізувати та оцінювати небезпечні 

ситуації; визначати стратегію і 

принципи безпеки в умовах, де 

виникають джерела небезпеки, 

небезпечні і шкідливі фактори; 

запобігати надзвичайним ситуаціям і 

організовувати усунення їх 

негативних наслідків; 

ідентифікувати тип ситуації та 

оцінювати рівень небезпеки; 

визначити економічний, соціальний, 

медико-біологічний збиток впливу 

Лекції, 

практичні 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліни: 

«Екологічна 

безпека», 

«Управління 

екологічною 

безпекою» 
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забруднюючих речовин на 

навколишнє середовище. 

 Кафедра 

загальної 

екології 

Герасимчук 

Л.О. 

Моніторинг 

та експертна 

оцінка земель 

Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

Здатність розробляти та 

управляти проектами 

Освоївши дану дисципліну студент 

повинен знати: концепцію і 

методологію моніторингу ґрунтів; 

теоретичні основи експертної 

оцінки земель; законодавче та 

нормативно-правове забезпечення 

здійснення моніторингу ґрунтів і 

експертної оцінки земель; мету, 

завдання, об’єкти, методологію та 

види моніторингу ґрунтів 

(еталонний, поточний, кризовий, 

прогностичний, науковий); основні 

показники, що використовуються 

для діагностики стану ґрунтів і 

слугують базою для проведення їх 

моніторингу; методику моніторингу 

ґрунтів, що перебувають у 

кризовому стані; основні принципи 

та загальну процедуру нормативної 

оцінки земель; основні принципи та 

загальну процедуру експертної 

грошової оцінки земель; методики 

здійснення нормативної оцінки 

земель різних категорій та 

експертної грошової оцінки 

земельних ділянок різного 

функціонального при значення; 

структури, що забезпечують 

інформаційну базу моніторингу та 

здійснення нормативної і експертної 

оцінки земель; програмно-технічні 

продукти ґрунтового моніторингу, 

нормативної і експертної грошової 

оцінки земель. 

У результаті вивчення дисципліни 

студент повинен уміти: 

використовувати законодавчу та 

нормативну базу у галузі 

моніторингу ґрунтів, нормативної та 

експертної грошової оцінки земель; 

використовувати містобудівну та 

землевпорядну документацію в 

Лекції, 

практичні 

роботи, 

проектна 

робота 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліни: 

«Моніторинг», 

Екологічний 

контроль земельних 

ресурсів», 

«Організація та 

управління в 

природоохоронній 

діяльності», 

«Природоохоронни

й контроль та 

інспектування» 
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нормативній та грошовій оцінці 

земель; розробляти та 

впроваджувати на практиці системи 

моніторингу ґрунтів різних рівнів та 

видів; проводити моніторинг 

якісного стану ґрунтів (розвиток 

ґрунтової ерозії, стан структури 

ґрунту, підкислення, засолення, 

солонцюватість, заболочення 

ґрунтів, динаміка вмісту гумусу і 

елементів живлення), проводити 

моніторинг забруднення ґрунтів 

важкими металами, радіонуклідами, 

залишковими кількостями 

пестицидів та іншими токсичними 

речовинами; здійснювати 

комплексний аналіз агроекологічної 

ситуації на землях 

сільськогосподарського 

призначення, оцінку та прогноз 

можливих змін стану родючості 

ґрунтів з урахуванням природних і 

антропогенних факторів; визначати 

зони виробництва 

сільськогосподарської продукції для 

виготовлення продуктів для 

дитячого та дієтичного харчування; 

створювати та вести інформаційні 

банки даних про стан ґрунтів; 

здійснювати нормативну грошову 

оцінку земель 

сільськогосподарського та 

несільськогосподарського 

призначення, нормативну грошову 

оцінку земель населених пунктів, 

експертну грошову оцінку 

земельних ділянок; складати звіт про 

експертну грошову оцінку земельної 

ділянки. 

 Кафедра 

загальної 

екології 

Герасимчук 

Л.О. 

Екологічний 

контроль 

земельних 

ресурсів 

Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

Здатність розробляти та 

управляти проектами 

Освоївши дану дисципліну студент 

повинен знати: земельні ресурси 

України, їх стан та проблеми у 

сфері їх використання; поняття 

безпеки у сфері земельних ресурсів; 

види, причини, фактори загроз 

Лекції, 

практичні 

роботи, 

проектна 

робота 

Магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліни: 

«Екологічна 

безпека», 

«Природоохоронни

й контроль та 

інспектування», 
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земельним ресурсам та засоби їх 

подолання; законодавчі та 

організаційно-технічні рішення 

щодо усунення загроз земельним 

ресурсам; сутність екологічного 

контролю земельних ресурсів; 

основні законодавчі та нормативні 

акти, що регламентують здійснення 

екологічного контролю земельних 

ресурсів; прикладні аспекти 

екологічного контролю земельних 

ресурсів, а саме: особливості 

планових та позапланових заходів 

контролю; критерії оцінки ступеня 

ризику від провадження 

господарської діяльності; специфіку 

розпорядчих документів; 

повноваження, обов’язки та 

відповідальність суб’єктів та 

об’єктів в галузі екологічного 

контролю земель; стандарти і 

нормативи в галузі контролю 

земель; юридичні аспекти 

екологічного контролю земельних 

ресурсів. 

За результатами вивчення 

дисципліни студент повинен вміти: 

застосовувати набуті знання при 

здійсненні екологічного контролю 

земельних ресурсів; планувати та 

здійснювати перевірки земельних 

ресурсів; оцінити ступінь ризику від 

провадження господарської 

діяльності та визначити 

періодичність проведення планових 

заходів державного нагляду 

(контролю); готувати до перевірки 

об'єкта необхідні документи; 

розрахувати розмір шкоди, 

зумовленої забрудненням і 

засміченням земельних ресурсів 

через порушення 

природоохоронного законодавства; 

розмір шкоди, заподіяної внаслідок 

самовільного зайняття земельних 

«Організація 

управління в 

природоохоронній 

діяльності» 
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ділянок, використання земельних 

ділянок не за цільовим 

призначенням, зняття ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) без 

спеціального дозволу; втрати 

сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, які 

підлягають відшкодуванню; 

обчислювати земельний податок; 

обробляти, аналізувати та 

узагальнювати дані екологічного 

контролю земельних ресурсів. 

 Кафедра 

загальної 

екології 

Дубовий В.І. 

Збалансоване 

використання 

земельних 

ресурсів 

Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

Освоївши дану дисципліну студент 

повинен знати: сучасний стан 

земельних ресурсів світу; функції 

земельних ресурсів; особливості 

збалансованого 

природокористування земельних 

ресурсів. Студент повинен вміти: 

оцінити сучасний стан земельних 

ресурсів; застосовувати управлінські 

навички у галузі земельних ресурсів; 

розробляти стратегічні плани дій 

щодо охорони і раціонального 

використання земельних ресурсів 

для конкретного регіону, території; 

екологічно обґрунтувати та 

застосовувати принципи 

збалансованого використання 

високопродуктивних земель у 

сільськогосподарському 

виробництві; обґрунтовувати 

управлінські заходи в межах 

природно-територіальних 

комплексів для стабілізації 

екологічної ситуації. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліни: 

«Агроекологія», 

«Охорона та 

раціональне 

використання 

природних 

ресурсів» 

 Кафедра 

загальної 

екології 

Кравчук 

М.М. 

Відтворення 

родючості 

грунтів у 

зональних 

агроекоситем

ах 

Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Освоївши дану дисципліну студент 

повинен знати: принципи 

оптимізації структури 

сільськогосподарських угідь, 

особливості раціонального 

використання еродованих, кислих, 

засолених, осушених, зрошуваних, 

техногенно і радіаційно забруднених 

земель, заходи з запобігання 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліни: 

«Агроекологія», 

«Екологія ґрунту» 



118 
 

деградаційним процесам, 

особливості збалансованого 

природокористування стосовно 

конкретних грунтово-кліматичних 

умов. Студент повинен вміти: 

прогнозувати ризики виникнення 

процесів механічної, фізичної та 

хімічної деградації ґрунтового 

покриву, оцінити інтенсивність 

прояву деградаційних процесів у 

грунтах в результаті застосування 

тих чи інших агрозаходів, планувати 

заходи з розширеного відновлення 

ґрунтової родючості та 

раціонального використання 

земельних ресурсів у конкретних 

ґрунтово-кліматичних умовах. 

 Кафедра 

загальної 

екології 

Борисюк Б.В 

Біоконверсія 

та 

біодиверсифік

ація 

Демонструвати обізнаність 

щодо новітніх принципів 

та методів захисту 

навколишнього 

середовища. 

Оцінювати екологічні 

ризики за умов 

недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 

Студент повинен знати: наукові 

основи біоконверсії і переробки 

рослинної сировини, відходів 

тваринництва; основні 

характеристики та класифікацію 

відходів в агросфері; загальні 

принципи та окремі стадії 

біоконверсії рослинницької 

сировини; основні групи організмів, 

що використовуються в процесі 

біоконверсії; основні закономірності 

фізичних, хімічних, 

біотехнологічних процесів які 

протікають при біоконверсії 

відходів; основні групи ферментів 

які використовуються в процесі 

біоконверсії; основні напрямки 

диверсифікації побічної продукції 

рослинництва і тваринництва; 

основні технології виготовлення 

корисної продукції з органічних 

відходів. Уміти: використовувати 

процеси і обладнання в яких 

протікають процеси біоконверсії; 

використовувати мікробні 

біотехнології для отримання на їх 

основі широкого спектру корисних 

продуктів; створювати умови для 

Лекції, 

практичні 

роботи, 

проектна 

робота 

Магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліни: 

«Агроекологія», 

«Утилізація та 

рекуперація 

відходів» 
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ефективного проходження процесів 

біоконверсії; застосовувати 

екологобезпечні технології на 

радіоактивно забруднених землях; 

використовувати сучасні технології 

у виготовленні органічних добрив, 

кормів і переробки 

сільськогосподарської продукції, 

розраховувати та оцінювати 

екологічні ризики впровадження 

технологій біоконверсії. 

 Кафедра 

загальної 

екології 

Борисюк Б.В 

Екологічне 

проектування 

Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

Здатність розробляти та 

управляти проектами 

Освоївши дану дисципліну студент 

повинен знати: основні концепції 

реалізації стартап-проекту; методи 

реалізації стартап-проекту; моделі 

реалізації стартап-проекту; види і 

форми реалізації стадій та етапів 

стартап-проекту; методи оцінки 

стартап-проектів. 

У результаті вивчення курсу 

студенти повинні вміти: провести 

аналіз стартап-проекту і оцінити 

різні варіанти його реалізації; 

організувати розробку та реалізацію 

стартап-проекту, розробляти бізнес-

план стартапу; оцінювати стартап-

проекти стосовно перспективності їх 

впровадження; розробляти 

інноваційні екологічні проекти та їх 

презентувати. 

Лекції, 

практичні 

роботи, 

проектна 

робота 

Магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліни: 

«Методологія та 

організація 

наукових 

досліджень», 

«Інтелектуальна 

власність, 

патентознавство, 

авторське право» 

 Кафедра 

загальної 

екології 

Котюк Л.А. 

Адаптивне 

біорізноманіт

тя 

Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Освоївши дану дисципліну студент 

повинен знати: закономірності 

формування, підходи та 

різноманітні методи аналізу і оцінки 

біологічного різноманіття, 

теоретичні та практичні основи зі 

збереження, охорони і відновлення 

біорізноманіття на різних рівнях 

організації живого за впливу 

природних і антропогенних 

чинників, а також надати навики 

головних сучасних методів аналізу 

біорізноманіття, оцінки його стану і 

вирішення практичних 

природоохоронних проблем. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліни: 

«Агробіоценологія»

, «Стратегія сталого 

розвитку», 

«Методика оцінки 

якості довкілля» 
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У результаті вивчення курсу 

студенти повинні вміти: 

застосовувати теоретичні та 

практичні навичкі збереження, 

охорони і відновлення 

біорізноманіття на організмовому, 

популяційно-видовому і 

екосистемному рівні організації 

живого в умовах дії природних та 

антропогенних чинників. 

 Кафедра 

правознавств

а 

Бондарчук 

Н.В. 

Екологічне 

законодавство 

Європейськог

о союзу 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Освоївши дану дисципліну студент 

повинен знати: діючі норми ЄС у 

сфері охорони навколишнього 

середовища та засвоїти понятійний 

апарат, що застосовується в праві 

ЄС. 

У результаті вивчення курсу 

студенти повинні вміти: аналізувати 

нові ідеї та концепції в теорії 

екологічного права ЄС та стан 

системи екологічного права ЄС. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

101 «Екологія» Дисципліни: 

«Правознавство», 

«Природоохоронне 

законодавство та 

екологічне право» 

 6. Вибіркові дисципліни кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування 
 6.1. Вибіркові дисципліни для ОС «Бакалавр», спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» 
 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Цивенкова 

Наталія 

Михайлівна 

Транспортні 

засоби 

СК09. Здатність оцінювати 

вплив промислових 

об’єктів та інших об’єктів 

господарської діяльності 

на довкілля урбанізованих 

територій, у т.ч. вплив 

підприємств гірничо-

добувної галузі на 

навколишнє середовище 

ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, 

принципи екологічної політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, 

біотехнології та фахових і 

прикладних інженерно-

технологічних дисциплін для 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач 

у виробничій сфері. 

ПР07. Здійснювати науково-

обґрунтовані технічні, технологічні 

та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення 

урбанізованих територій. 

ПР10. Вміти застосувати знання з 

контролю та оцінювання стану 

забруднення і промислових викидів, 

з аналізу динаміки їх зміни в 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 
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залежності від умов та технологій 

очищення компонентів довкілля. 

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Цивенкова 

Наталія 

Михайлівна 

Експлуатація 

транспортних 

засобів 

СК09. Здатність оцінювати 

вплив промислових 

об’єктів та інших об’єктів 

господарської діяльності 

на довкілля урбанізованих 

територій, у т.ч. вплив 

підприємств гірничо-

добувної галузі на 

навколишнє середовище 

ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, 

принципи екологічної політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, 

біотехнології та фахових і 

прикладних інженерно-

технологічних дисциплін для 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач 

у виробничій сфері. 

ПР07. Здійснювати науково-

обґрунтовані технічні, технологічні 

та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення 

урбанізованих територій. 

ПР10. Вміти застосувати знання з 

контролю та оцінювання стану 

забруднення і промислових викидів, 

з аналізу динаміки їх зміни в 

залежності від умов та технологій 

очищення компонентів довкілля. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультур

и та 

природничи

х наук 

Іщук Оксана 

Василівна 

Екологія 

біологічних 

систем 

ЗК09. 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. 

ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, 

принципи екологічної політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, 

біотехнології та фахових і 

прикладних інженерно-

технологічних дисциплін для 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач 

у виробничій сфері. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу 

та концепції сталого розвитку.  

ПР14. Вміти обґрунтовувати ступінь 

відповідності наявних або 

прогнозованих екологічних умов 

завданням захисту, збереження та 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 
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відновлення навколишнього 

середовища. 

 Кафедра 

біоресурсів, 

аквакультур

и та 

природничи

х наук 

Іщук Оксана 

Василівна 

Медична 

екологія 

ЗК09. 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. 

ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, 

принципи екологічної політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, 

біотехнології та фахових і 

прикладних інженерно-

технологічних дисциплін для 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач 

у виробничій сфері. 

ПР14. Вміти обґрунтовувати ступінь 

відповідності наявних або 

прогнозованих екологічних умов 

завданням захисту, збереження та 

відновлення навколишнього 

середовища. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Ращенко 

Анастасія 

Вікторівна  

Лесь 

Анастасія 

Володимирі

вна 

 

Міжнародна 

екологічна 

політика 

ЗК02 Знання і критичне 

розуміння предметної 

області та професійної 

діяльності.  

ЗК03. Здатність 

спілкуватися іноземною 

мовою, зокрема володіння 

професійною 

термінологією з технологій 

захисту навколишнього 

середовища. 

ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, 

принципи екологічної політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, 

біотехнології та фахових і 

прикладних інженерно-

технологічних дисциплін для 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач 

у виробничій сфері. 

ПР02. Вміти аналітично 

опрацьовувати іншомовні джерела з 

метою отримання інформації, що 

необхідна для розв’язання 

природоохоронних завдань. 

ПР03. Вміти використовувати 

інформаційні технології та 

комунікаційні мережі для 

природоохоронних задач.  

ПР13. Вміти застосовувати основні 

закономірності безпечних, 

ресурсоефективних і екологічно 

дружніх технологій в управлінні 

природоохоронною діяльністю, в 

тому числі, через системи 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 
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екологічного керування відповідно 

міжнародним стандартам.  

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Ращенко 

Анастасія 

Вікторівна 

Лесь 

Анастасія 

Володимирів

на 

Загрози та 

ціннісні 

виклики 

глобального 

суспільства 

ЗК02 Знання і критичне 

розуміння предметної 

області та професійної 

діяльності.  

ЗК03. Здатність 

спілкуватися іноземною 

мовою, зокрема володіння 

професійною 

термінологією з технологій 

захисту навколишнього 

середовища. 

ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, 

принципи екологічної політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, 

біотехнології та фахових і 

прикладних інженерно-

технологічних дисциплін для 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач 

у виробничій сфері. 

ПР02. Вміти аналітично 

опрацьовувати іншомовні джерела з 

метою отримання інформації, що 

необхідна для розв’язання 

природоохоронних завдань. 

ПР03. Вміти використовувати 

інформаційні технології та 

комунікаційні мережі для 

природоохоронних задач.  

ПР13. Вміти застосовувати основні 

закономірності безпечних, 

ресурсоефективних і екологічно 

дружніх технологій в управлінні 

природоохоронною діяльністю, в 

тому числі, через системи 

екологічного керування відповідно 

міжнародним стандартам.  

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 

 Кафедра 

ґрунтознавств

а та 

землеробства 

Клименко 

Тетяна 

Вікторівна 

Метеорологія 

та 

кліматологія 

СК01. Здатність до 

попередження забруднення 

довкілля та кризових явищ 

і процесів на урбанізованих 

територіях 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу 

та концепції сталого розвитку.  

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Ращенко 

Анастасія 

Вікторівна 

Вплив 

кліматичних 

змін на міські 

системи 

СК01. Здатність до 

попередження забруднення 

довкілля та кризових явищ 

і процесів на урбанізованих 

територіях 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу 

та концепції сталого розвитку.  

ПР07. Здійснювати науково-

обґрунтовані технічні, технологічні 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 
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Лесь 

Анастасія 

Володимирів

на 

та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення довкілля в 

містах та громадах 

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Смаглій 

Віктор 

Олександров

ич 

Технології 

захисту 

озеленених 

територій 

СК06. Здатність до 

проектування систем і 

технологій захисту 

навколишнього 

середовища та 

забезпечення їх 

функціонування на 

урбанізованих територіях 

ПР05. Вміти розробляти проекти з 

природоохоронної діяльності та 

управляти комплексними діями 

щодо їх реалізації у міському 

середовищі 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Смаглій 

Віктор 

Олександров

ич 

Технології 

захисту 

заповідних 

територій 

СК06. Здатність до 

проектування систем і 

технологій захисту 

навколишнього 

середовища та 

забезпечення їх 

функціонування на 

урбанізованих територіях 

ПР05. Вміти розробляти проекти з 

природоохоронної діяльності та 

управляти комплексними діями 

щодо їх реалізації у міському 

середовищі 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Климчик 

Ольга 

Миколаївна 

 

Гідрологія та 

гідрогеологія 

ЗК07. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища та 

забезпечення сталого 

розвитку суспільства. 

СК01. Здатність до 

попередження забруднення 

довкілля та кризових явищ 

і процесів на урбанізованих 

територіях 

ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, 

принципи екологічної політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, 

біотехнології та фахових і 

прикладних інженерно-

технологічних дисциплін для 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач 

у виробничій сфері. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу 

та концепції сталого розвитку.  

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Ресурси 

гідросфери 

ЗК07. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища та 

забезпечення сталого 

розвитку суспільства. 

ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, 

принципи екологічної політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, 

біотехнології та фахових і 

прикладних інженерно-

технологічних дисциплін для 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 
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Климчик 

Ольга 

Миколаївна 

СК01. Здатність до 

попередження забруднення 

довкілля та кризових явищ 

і процесів на урбанізованих 

територіях 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач 

у виробничій сфері. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу 

та концепції сталого розвитку.  

 Кафедра 

екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Лесь 

Анастасія 

Володимирі

вна 

Ращенко 

Анастасія 

Вікторівна 

Стратегія 

сталого 

розвитку 

ЗК07. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища та 

забезпечення сталого 

розвитку суспільства. 

ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, 

принципи екологічної політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, 

біотехнології та фахових і 

прикладних інженерно-

технологічних дисциплін для 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач 

у виробничій сфері. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу 

та концепції сталого розвитку. 

ПР13. Вміти застосовувати основні 

закономірності безпечних, 

ресурсоефективних і екологічно 

дружніх технологій в управлінні 

природоохоронною діяльністю, в 

тому числі, через системи 

екологічного керування відповідно 

міжнародним стандартам.  

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 

 Кафедра 

екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Горобець 

Ольга 

Вікторівна 

Основи 

екологічної 

економіки 

ЗК07. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища та 

забезпечення сталого 

розвитку суспільства. 

ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, 

принципи екологічної політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, 

біотехнології та фахових і 

прикладних інженерно-

технологічних дисциплін для 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач 

у виробничій сфері. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 
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системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу 

та концепції сталого розвитку. 

ПР13. Вміти застосовувати основні 

закономірності безпечних, 

ресурсоефективних і екологічно 

дружніх технологій в управлінні 

природоохоронною діяльністю, в 

тому числі, через системи 

екологічного керування відповідно 

міжнародним стандартам.  

 Кафедра 

загальної 

екології 

Петрук Роман 

Васильович 

Радіаційна 

безпека 

довкілля 

СК01. Здатність до 

попередження забруднення 

довкілля та кризових явищ 

і процесів на урбанізованих 

територіях 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу 

та концепції сталого розвитку.  

ПР07. Здійснювати науково-

обґрунтовані технічні, технологічні 

та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення довкілля в 

містах та громадах 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 

 Кафедра 

загальної 

екології 

Герасимчук 

Людмила 

Олександрівн

а 

Радіобіологія 

та 

радіоекологія 

СК01. Здатність до 

попередження забруднення 

довкілля та кризових явищ 

і процесів на урбанізованих 

територіях 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу 

та концепції сталого розвитку.  

ПР07. Здійснювати науково-

обґрунтовані технічні, технологічні 

та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення довкілля в 

містах та громадах 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Климчик 

Ольга 

Миколаївна 

Водопідготов

ка, 

водопостачан

ня та 

водовідведенн

я 

СК02. Здатність 

обґрунтовувати, 

здійснювати підбір, 

розраховувати, 

проектувати, 

модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати 

сучасну техніку і 

обладнання для захисту та 

раціонального 

використання повітряного 

ПР08. Вміти продемонструвати 

навички вибору, планування, 

проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів 

обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього 

середовища, використовуючи 

знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, 

параметрів технологічних процесів 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 
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та водного середовищ, 

земельних ресурсів у т.ч. як 

джерел альтернативної 

енергетики, енергетичних 

ресурсів, поводження з 

відходами 

та нормативних показників стану 

довкілля.  

ПР12. Обирати інженерні методи 

захисту довкілля, здійснювати 

пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних 

рішень, спрямованих на 

впровадження у виробництво 

перспективних природоохоронних 

розробок і сучасного обладнання, 

аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих 

природоохоронних і 

природовідновлюваних технологій 

забезпечення екологічної безпеки.  

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Климчик 

Ольга 

Миколаївна 

Системи 

водопостачан

ня населених 

пунктів 

СК02. Здатність 

обґрунтовувати, 

здійснювати підбір, 

розраховувати, 

проектувати, 

модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати 

сучасну техніку і 

обладнання для захисту та 

раціонального 

використання повітряного 

та водного середовищ, 

земельних ресурсів у т.ч. як 

джерел альтернативної 

енергетики, енергетичних 

ресурсів, поводження з 

відходами 

ПР08. Вміти продемонструвати 

навички вибору, планування, 

проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів 

обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього 

середовища, використовуючи 

знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, 

параметрів технологічних процесів 

та нормативних показників стану 

довкілля.  

ПР12. Обирати інженерні методи 

захисту довкілля, здійснювати 

пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних 

рішень, спрямованих на 

впровадження у виробництво 

перспективних природоохоронних 

розробок і сучасного обладнання, 

аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих 

природоохоронних і 

природовідновлюваних технологій 

забезпечення екологічної безпеки.  

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Екологічна 

біохімія 

СК03. Здатність проводити 

спостереження та 

інструментальний і 

лабораторний контроль 

навколишнього 

ПР08. Вміти продемонструвати 

навички вибору, планування, 

проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів 

обладнання, техніки і технологій 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 
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Бордюг 

Наталія 

Сергіївна 

середовища, впливу на 

нього зовнішніх факторів, з 

відбором зразків (проб) 

природних компонентів. 

захисту навколишнього 

середовища, використовуючи 

знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, 

параметрів технологічних процесів 

та нормативних показників стану 

довкілля.  

ПР09. Вміти проводити 

спостереження, інструментальний та 

лабораторний контроль якості 

навколишнього середовища, 

здійснювати внутрішній контроль за 

роботою природоохоронного 

обладнання на промислових 

об’єктах і підприємствах на підставі 

набутих знань новітніх методів 

вимірювання та сучасного 

вимірювального обладнання і 

апаратури з використанням 

нормативно-методичної та технічної 

документації. 

 Кафедра 

ґрунтознавс

тва та 

землеробст

ва 

Дорохов 

Володимир 

Іванович 

Екологічна 

хімія 

СК03. Здатність проводити 

спостереження та 

інструментальний і 

лабораторний контроль 

навколишнього 

середовища, впливу на 

нього зовнішніх факторів, з 

відбором зразків (проб) 

природних компонентів. 

ПР08. Вміти продемонструвати 

навички вибору, планування, 

проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів 

обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього 

середовища, використовуючи 

знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, 

параметрів технологічних процесів 

та нормативних показників стану 

довкілля.  

ПР09. Вміти проводити 

спостереження, інструментальний та 

лабораторний контроль якості 

навколишнього середовища, 

здійснювати внутрішній контроль за 

роботою природоохоронного 

обладнання на промислових 

об’єктах і підприємствах на підставі 

набутих знань новітніх методів 

вимірювання та сучасного 

вимірювального обладнання і 

апаратури з використанням 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 
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нормативно-методичної та технічної 

документації. 

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Петрук Роман 

Васильович 

Оцінка 

впливу на 

довкілля 

СК09. Здатність оцінювати 

вплив промислових 

об’єктів та інших об’єктів 

господарської діяльності 

на довкілля урбанізованих 

територій, у т.ч. вплив 

підприємств гірничо-

добувної галузі на 

навколишнє середовище 

ПР07. Здійснювати науково-

обґрунтовані технічні, технологічні 

та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення 

урбанізованих територій. 

ПР10. Вміти застосувати знання з 

контролю та оцінювання стану 

забруднення і промислових викидів, 

з аналізу динаміки їх зміни в 

залежності від умов та технологій 

очищення компонентів довкілля. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Петрук Роман 

Васильович 

Проектування 

природоохоро

нних систем 

та обладнання 

СК02. Здатність 

обґрунтовувати, 

здійснювати підбір, 

розраховувати, 

проектувати, 

модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати 

сучасну техніку і 

обладнання для захисту та 

раціонального 

використання повітряного 

та водного середовищ, 

земельних ресурсів у т.ч. як 

джерел альтернативної 

енергетики, енергетичних 

ресурсів, поводження з 

відходами 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні механізмів 

впливу людини на навколишнє 

середовище і процесів, що 

відбуваються у ньому. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу 

та концепції сталого розвитку. 

ПР08. Вміти продемонструвати 

навички вибору, планування, 

проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів 

обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього 

середовища, використовуючи 

знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, 

параметрів технологічних процесів 

та нормативних показників стану 

довкілля.  

ПР12. Обирати інженерні методи 

захисту довкілля, здійснювати 

пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних 

рішень, спрямованих на 

впровадження у виробництво 

перспективних природоохоронних 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 
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розробок і сучасного обладнання, 

аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих 

природоохоронних і 

природовідновлюваних технологій 

забезпечення екологічної безпеки.  

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Аристархова 

Елла 

Олександрівн

а 

Екологічна 

паспортизація 

територій, 

об’єктів та 

явищ 

СК09. Здатність оцінювати 

вплив промислових 

об’єктів та інших об’єктів 

господарської діяльності 

на довкілля урбанізованих 

територій, у т.ч. вплив 

підприємств гірничо-

добувної галузі на 

навколишнє середовище 

ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, 

принципи екологічної політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, 

біотехнології та фахових і 

прикладних інженерно-

технологічних дисциплін для 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач 

у виробничій сфері. 

ПР07. Здійснювати науково-

обґрунтовані технічні, технологічні 

та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення 

урбанізованих територій. 

ПР10. Вміти застосувати знання з 

контролю та оцінювання стану 

забруднення і промислових викидів, 

з аналізу динаміки їх зміни в 

залежності від умов та технологій 

очищення компонентів довкілля. 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Аристархова 

Елла 

Олександрівн

а 

Проектування 

і розрахунок 

санітарно-

захисних зон 

СК09. Здатність оцінювати 

вплив промислових 

об’єктів та інших об’єктів 

господарської діяльності 

на довкілля урбанізованих 

територій, у т.ч. вплив 

підприємств гірничо-

добувної галузі на 

навколишнє середовище 

ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, 

принципи екологічної політики, 

фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, 

біотехнології та фахових і 

прикладних інженерно-

технологічних дисциплін для 

моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач 

у виробничій сфері. 

ПР07. Здійснювати науково-

обґрунтовані технічні, технологічні 

та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення 

урбанізованих територій. 

ПР10. Вміти застосувати знання з 

контролю та оцінювання стану 

забруднення і промислових викидів, 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 4 

курс, 7 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 
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з аналізу динаміки їх зміни в 

залежності від умов та технологій 

очищення компонентів довкілля. 

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Іщенко 

Віталій 

Анатолійович 

Альтернативн

і джерела 

енергії 

СК02. Здатність 

обґрунтовувати, 

здійснювати підбір, 

розраховувати, 

проектувати, 

модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати 

сучасну техніку і 

обладнання для захисту та 

раціонального 

використання повітряного 

та водного середовищ, 

земельних ресурсів у т.ч. як 

джерел альтернативної 

енергетики, енергетичних 

ресурсів, поводження з 

відходами 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні механізмів 

впливу людини на навколишнє 

середовище і процесів, що 

відбуваються у ньому. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу 

та концепції сталого розвитку. 

ПР08. Вміти продемонструвати 

навички вибору, планування, 

проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів 

обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього 

середовища, використовуючи 

знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, 

параметрів технологічних процесів 

та нормативних показників стану 

довкілля.  

ПР12. Обирати інженерні методи 

захисту довкілля, здійснювати 

пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних 

рішень, спрямованих на 

впровадження у виробництво 

перспективних природоохоронних 

розробок і сучасного обладнання, 

аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих 

природоохоронних і 

природовідновлюваних технологій 

забезпечення екологічної безпеки.  

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Енергоменедж

мент та 

енергоаудит 

СК02. Здатність 

обґрунтовувати, 

здійснювати підбір, 

розраховувати, 

проектувати, 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні механізмів 

впливу людини на навколишнє 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 
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Ращенко 

Анастасія 

Вікторівна 

Лесь 

Анастасія 

Володимирів

на 

модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати 

сучасну техніку і 

обладнання для захисту та 

раціонального 

використання повітряного 

та водного середовищ, 

земельних ресурсів у т.ч. як 

джерел альтернативної 

енергетики, енергетичних 

ресурсів, поводження з 

відходами 

середовище і процесів, що 

відбуваються у ньому. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу 

та концепції сталого розвитку. 

ПР12. Обирати інженерні методи 

захисту довкілля, здійснювати 

пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних 

рішень, спрямованих на 

впровадження у виробництво 

перспективних природоохоронних 

розробок і сучасного обладнання, 

аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих 

природоохоронних і 

природовідновлюваних технологій 

забезпечення екологічної безпеки.  

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Іщенко 

Віталій 

Анатолійович 

Енергозберіга

ючі та 

ресурсозберіга

ючі технології 

СК02. Здатність 

обґрунтовувати, 

здійснювати підбір, 

розраховувати, 

проектувати, 

модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати 

сучасну техніку і 

обладнання для захисту та 

раціонального 

використання повітряного 

та водного середовищ, 

земельних ресурсів у т.ч. 

як джерел альтернативної 

енергетики, енергетичних 

ресурсів, поводження з 

відходами  

СК06. Здатність до 

проектування систем і 

технологій захисту 

навколишнього 

середовища та 

забезпечення їх 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні механізмів 

впливу людини на навколишнє 

середовище і процесів, що 

відбуваються у ньому. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу 

та концепції сталого розвитку. 

ПР08. Вміти продемонструвати 

навички вибору, планування, 

проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів 

обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього 

середовища, використовуючи 

знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, 

параметрів технологічних процесів 

та нормативних показників стану 

довкілля.  

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 
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функціонування на 

урбанізованих територіях 

ПР12. Обирати інженерні методи 

захисту довкілля, здійснювати 

пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних 

рішень, спрямованих на 

впровадження у виробництво 

перспективних природоохоронних 

розробок і сучасного обладнання, 

аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих 

природоохоронних і 

природовідновлюваних технологій 

забезпечення екологічної безпеки.  

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Аристархова 

Елла 

Олександрівн

а 

Екобіотехнол

огії 

СК02. Здатність 

обґрунтовувати, 

здійснювати підбір, 

розраховувати, 

проектувати, 

модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати 

сучасну техніку і 

обладнання для захисту та 

раціонального 

використання повітряного 

та водного середовищ, 

земельних ресурсів у т.ч. 

як джерел альтернативної 

енергетики, енергетичних 

ресурсів, поводження з 

відходами  

СК06. Здатність до 

проектування систем і 

технологій захисту 

навколишнього 

середовища та 

забезпечення їх 

функціонування на 

урбанізованих територіях 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні механізмів 

впливу людини на навколишнє 

середовище і процесів, що 

відбуваються у ньому. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу 

та концепції сталого розвитку. 

ПР08. Вміти продемонструвати 

навички вибору, планування, 

проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів 

обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього 

середовища, використовуючи 

знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, 

параметрів технологічних процесів 

та нормативних показників стану 

довкілля.  

ПР12. Обирати інженерні методи 

захисту довкілля, здійснювати 

пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних 

рішень, спрямованих на 

впровадження у виробництво 

перспективних природоохоронних 

розробок і сучасного обладнання, 

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 
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аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих 

природоохоронних і 

природовідновлюваних технологій 

забезпечення екологічної безпеки.  

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Цивенкова 

Наталія 

Михайлівна 

Проектування 

машин та 

обладнання 

для 

біотехнологій 

СК02. Здатність 

обґрунтовувати, 

здійснювати підбір, 

розраховувати, 

проектувати, 

модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати 

сучасну техніку і 

обладнання для захисту та 

раціонального 

використання повітряного 

та водного середовищ, 

земельних ресурсів у т.ч. як 

джерел альтернативної 

енергетики, енергетичних 

ресурсів, поводження з 

відходами 

ПР08. Вміти продемонструвати 

навички вибору, планування, 

проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів 

обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього 

середовища, використовуючи 

знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, 

параметрів технологічних процесів 

та нормативних показників стану 

довкілля.  

ПР12. Обирати інженерні методи 

захисту довкілля, здійснювати 

пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних 

рішень, спрямованих на 

впровадження у виробництво 

перспективних природоохоронних 

розробок і сучасного обладнання, 

аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих 

природоохоронних і 

природовідновлюваних технологій 

забезпечення екологічної безпеки.  

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 

 Екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокор

истування 

Цивенкова 

Наталія 

Михайлівна 

Проектування 

машин і 

обладнання 

біоенергетики 

СК02. Здатність 

обґрунтовувати, 

здійснювати підбір, 

розраховувати, 

проектувати, 

модифікувати, готувати до 

роботи та використовувати 

сучасну техніку і 

обладнання для захисту та 

раціонального 

використання повітряного 

та водного середовищ, 

земельних ресурсів у т.ч. як 

джерел альтернативної 

енергетики, енергетичних 

ПР08. Вміти продемонструвати 

навички вибору, планування, 

проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів 

обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього 

середовища, використовуючи 

знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, 

параметрів технологічних процесів 

та нормативних показників стану 

довкілля.  

ПР12. Обирати інженерні методи 

захисту довкілля, здійснювати 

пошук новітніх техніко-

Лекції, 

практичні 

Бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Без обмежень 
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ресурсів, поводження з 

відходами 

технологічних й організаційних 

рішень, спрямованих на 

впровадження у виробництво 

перспективних природоохоронних 

розробок і сучасного обладнання, 

аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих 

природоохоронних і 

природовідновлюваних технологій 

забезпечення екологічної безпеки.  

 6.2. Вибіркові дисципліни для здобувачів ОС «Бакалавр», спеціальності 101 «Екологія» 

 Кафедра 

екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокорис

тування 

 

Аристархова 

Е.О. 

Екотехнології Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Здатність до оцінки впливу 

процесів техногенезу на 

стан навколишнього 

середовища та виявлення 

екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою 

діяльністю. 

ПР03. Розуміти основні концепції, 

теоретичні та практичні проблеми в 

галузі природничих наук, що 

необхідні для аналізу і прийняття 

рішень у сфері екології, охорони 

довкілля та оптимального 

природокористування. ПР04. 

Використовувати принципи 

управління, на яких базується 

система екологічної безпеки. ПР11. 

Уміти прогнозувати вплив 

технологічних процесів та 

виробництв на навколишнє 

середовище. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Біологія», «Хімія з 

основами 

біогеохімії», 

«Загальна екологія» 

 Кафедра 

екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокорис

тування 

 

Смаглій В.О. 

Органічне 

виробництво 

Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

Знання сучасних досягнень 

національного та 

міжнародного 

екологічного 

законодавства.  

Здатність до опанування 

міжнародного та 

вітчизняного досвіду 

вирішення регіональних та 

транскордонних 

екологічних проблем. 

Здатність до участі в 

управлінні 

природоохоронними діями 

та/або екологічними 

проектами. 

ПР 07. Розв’язувати проблеми у 

сфері захисту навколишнього 

середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або 

стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного 

досвіду. ПР 15. Уміти пояснювати 

соціальні, економічні та політичні 

наслідки впровадження екологічних 

проектів. ПР 17. Усвідомлювати 

відповідальність за ефективність та 

наслідки реалізації комплексних 

природоохоронних заходів. ПР 22. 

Брати участь у розробці проектів і 

практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Біологія», «Хімія з 

основами 

біогеохімії», 

«Загальна 

екологія», 

«Екологічна 

безпека» 
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 Кафедра 

екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокорис

тування 

 

Климчик 

О.М. 

Основи ГІС-

технологій 

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

Здатність до оцінки впливу 

процесів техногенезу на 

стан навколишнього 

середовища та виявлення 

екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою 

діяльністю. 

Здатність до використання 

сучасних інформаційних 

ресурсів для екологічних 

досліджень. 

 

ПР 05. Знати концептуальні основи 

моніторингу та нормування 

антропогенного навантаження на 

довкілля.  

ПР 08. Уміти проводити пошук 

інформації з використанням 

відповідних джерел для прийняття 

обґрунтованих рішень.  

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 21. Уміти обирати оптимальні 

методи та інструментальні засоби 

для проведення досліджень, збору та 

обробки даних. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: «Вища 

математика», 

«Фізика з основами 

біофізики», 

«Ландшафтна 

екологія», 

«Біогеографія», 

«Інформаційні 

системи та 

технології» 

 Кафедра 

екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокорис

тування 

 

Горобець 

О.В. 

Основи 

екологічної 

економіки 

Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності) 

ПР 15. Уміти пояснювати соціальні, 

економічні та політичні наслідки 

впровадження  

екологічних проектів. 

ПР 22. Брати участь у розробці 

проектів і практичних рекомендацій 

щодо збереження довкілля. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: «Вища 

математика», 

«Інформаційні 

системи та 

технології» 

 Кафедра 

екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокорис

тування 

 

Лесь А.В.  

Екологічний 

менеджмент 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористування. 

Знання сучасних досягнень 

національного та 

міжнародного 

екологічного 

законодавства.  

Здатність до опанування 

міжнародного та 

ПР03. Розуміти основні концепції, 

теоретичні та практичні проблеми в 

галузі природничих наук, що 

необхідні для аналізу і прийняття 

рішень у сфері екології, охорони 

довкілля та оптимального 

природокористування.  

ПР07. Розв’язувати проблему у 

сфері захисту навколишнього 

середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або 

стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного 

досвіду.  

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисципліни 

«Загальна екологія» 
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вітчизняного досвіду 

вирішення регіональних та 

транскордонних 

екологічних проблем 

ПР20. Уміти формувати запити та 

визначати дії, що забезпечують 

виконання норм і вимог 

екологічного законодавства. 

 Кафедра 

екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокорис

тування 

 

Данкевич 

Є.М. 

Економіка 

підприємства 

Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ПР 15. Уміти пояснювати соціальні, 

економічні та політичні наслідки 

впровадження екологічних проектів. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 3 

курс, 6 курс 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін «Вища 

математика», 

«Інформаційні 

системи та 

технології» 

 Кафедра 

екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокорис

тування  

 

Ращенко А.В. 

Лесь А.В. 

Міжнародні 

проєкти та 

академічна 

мобільність 

Здатність до адаптації та дії 

в новій ситуації.  

Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

Здатність працювати в 

команді.  

Здатність до опанування 

міжнародного та 

вітчизняного досвіду 

вирішення регіональних та 

транскордонних 

екологічних проблем. 

Здатність до участі в 

управлінні 

природоохоронними діями 

та/або екологічними 

проектами. 

ПР 01. Демонструвати розуміння 

основних принципів управління 

природоохоронними діями та/або 

екологічними проектами.  

ПР 07. Розв’язувати проблеми у 

сфері захисту навколишнього 

середовища із застосуванням 

загальноприйнятих та/або 

стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного 

досвіду.  

ПР 15. Уміти пояснювати соціальні, 

економічні та політичні наслідки 

впровадження екологічних проектів. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 3 

курс, 6 курс 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін 

«Загальна екологія» 

 Кафедра 

екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокорис

тування 

 

Ращенко А.В. 

Лесь А.В. 

Глобальні 

зміни клімату 

та їх вплив на 

довкілля 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористування. 

Здатність до оцінки впливу 

процесів техногенезу на 

стан навколишнього 

середовища та виявлення 

екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою 

діяльністю 

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 11. Уміти прогнозувати вплив 

технологічних процесів та 

виробництв на навколишнє 

середовище. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін 

«Загальна екологія» 
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 Кафедра 

екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокорис

тування 

 

Климчик 

О.М. 

Урбоекологія Здатність до критичного 

осмислення основних 

теорій, методів та 

принципів природничих 

наук.  

Розуміння основних 

теоретичних положень, 

концепцій та принципів 

математичних та 

соціально-економічних 

наук.  

Здатність до оцінки впливу 

процесів техногенезу на 

стан навколишнього 

середовища та виявлення 

екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою 

діяльністю.  

Здатність проводити 

екологічний моніторинг та 

оцінювати поточний стан 

навколишнього 

середовища. 

ПР02. Розуміти основні екологічні 

закони, правила та принципи 

охорони довкілля та 

природокористування.  

ПР04. Використовувати принципи 

управління, на яких базується 

система екологічної безпеки.  

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. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

101 «Екологія» Базові знання з 

дисциплін: 

«Загальна 

екологія», 

«Екологія людини», 

«Нормування 

антропогенного 

навантаження на 

навколишнє 

середовище» 

 Кафедра 

екологічної 

безпеки та 

економіки 

природокорис

тування 

 

Бордюг Н.С. 

Екологічна 

біохімія 

Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

Знання та розуміння 

теоретичних основ 

екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористування. 

Здатність до критичного 

осмислення основних 

теорій, методів та 

принципів природничих 

наук 

ПР03. Розуміти основні концепції, 

теоретичні та практичні проблеми в 

галузі природничих наук, що 

необхідні для аналізу і прийняття 

рішень у сфері екології, охорони 

довкілля та оптимального 

природокористування.  

ПР19. Підвищувати професійний 

рівень шляхом продовження освіти 

та самоосвіти. 

Лекції, 

практичні 

роботи 

Бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

101 «Екологія» Здатність до 

навчання та 

готовність 

підвищувати рівень 

своїх знань. 

 


