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ВСТУП

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» освітня 

(освітньо-професійна чи освітньо-кваліфікаційна) програма - система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 

спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання, якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Призначення освітньої програми здобувача вищої освіти освітньо- 

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст - підготовка особи до здобуття 

теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного 

виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (п. 1 ст. 5 

Закону України «Про вищу освіту»).

Освітня програма використовується під час:

- ліцензування освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за 

спеціальністю;

- розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 

практик;

- розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;

- професійної орієнтації здобувачів освіти за фахом.

Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», 

та Національної рамки кваліфікацій і встановлює:

- вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів;

- обсяг програми та його розподіл за видами освітньої діяльності;

- термін навчання за денною та заочною формами;

- результати навчання, що очікуються;

- загальні вимоги до програм навчальних дисциплін;

- загальні вимоги до засобів діагностики якості вищої освіти;



- загальні вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти;

- перелік дисциплін і послідовність їх вивчення.

Освітня програма використовується для:

- ліцензування (акредитації) освітньої програми;

- складання навчальних планів;

- формування індивідуальних планів студентів;

- формування програм навчальних дисциплін, практичної підготовки;

- внутрішнього контролю якості підготовки фахівців;

- атестації здобувачів вищої освіти.

Освітньо-професійна програма «ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ» (надалі -  

освітня програма) є нормативним документом Лисичанського державного 

гірничо-індустріального коледжу (надалі -  Коледж), в якому визначається 

термін, зміст навчання, нормативні форми атестації здобувачів вищої освіти і 

є обов’язковою при підготовці здобувачів вищої освіти зі спеціальності 101 

«Екологія».

Програма встановлює вимоги до здобувачів освіти Коледжу спеціальності 

101 «Екологія» та рівня освіти у вигляді переліку компетентності і 

результатів навчання.

Прийом на навчання здійснюється за результатами вступних 

випробувань та фахових вступних випробувань. Конкурсний бал 

визначається правилами прийому до ЛДГІК.

Користувачі освітньої програми:

- здобувачі вищої освіти, які навчаються у Коледжі;

- викладачі Коледжу, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів 

спеціальності 101 «Екологія»;

екзаменаційна комісія зі спеціальності 101 «Екологія»;

- Приймальна комісія Коледжу.

Освітня програма поширюється на циклові комісії Коледжу, що



здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодший спецаліст спеціальності 101 «Екологія»

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів:

2.1. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика і освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста 

спеціальності 5.04010602 «Прикладна екологія»» напряму підготовки 040106 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування». Київ -  2014, наказ МОН України від 07.05.2014р. 

№558.

2.2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості 

Верховної Ради. - 2014. - № 37, 38.

2.3. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341.

2.4. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України 

від 26.04.2015 № 266.

При розробці освітньої програми використано посібник: Розробка 

стандартів вищої освіти. Методичні рекомендації. / Авт.: В. М. Захарченко, 

В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, З. В. Дудар та ін. / Схвалено сектором вищої 

освіти Науково-методичної Ради Міністерство освіти і науки України, 

протокол від 2903.2016 № 3



2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

В освітній програмі терміни вживаються у такому значенні:

Акредитація освітньої програми - оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на 

предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконати 

вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання.

Атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти.

Вища освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

закладі вищої освіти у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на 

рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної 

середньої освіти.

Г алузь знань - основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 

(ЄКТС) - система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 

досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах 

ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Здобувачі вищої освіти - особи, які навчаються у закладівищої освіти 

на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 

кваліфікації.



Знання - осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються 

на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні).

Кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа (компетентний орган) встановила, 

що особа досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими 

стандартами (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Освітня кваліфікація - кваліфікація, що присуджується 

закладамивищої освіти на основі стандартів вищої освіти.

Кваліфікаційна робота— це навчально-наукова робота, яка може 

передбачатись на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти 

для встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання 

(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти.

Кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня (пункт третій Національної рамки 

кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 р. №  1341).

Компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти (частина перша статті 1 Закону 

України «Про вищу освіту»).

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (кредит ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС 

становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною



формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС (частина перша 

статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Національна рамка кваліфікацій - це системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів (пункт перший Національної 

рамки кваліфікацій, затверджено їпостановою Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 р. №  1341).

Освітній процес- це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться у закладівищої освіти (науковій установі) 

через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на 

передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших 

компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно 

розвиненої особистості.

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма - 

система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 

спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо- 

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти (частина перша статті 1 Закону України «Про 

вищу освіту»).

Спеціальність - складова галузі знань, за якою здійснюється 

професійна підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу 

освіту»).



Якість вищої освіти - рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до 

стандартів вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу 

освіту»).

Освітня програма є нормативним документом Лисичанського 

державного гірничо-індустріального коледжу, в якому визначається термін, 

зміст навчання, нормативні форми атестації здобувачів вищої освіти.

Програма встановлює вимоги до здобувачів освіти коледжу та рівня 

освіти у вигляді переліку компетентності і результатів навчання.

Освітня програма є обов’язковою для Лисичанського державного 

гірничо-індустріального коледжу при підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 101 «Екологія», використовується для цілей ліцензування та 

акредитації, під час розроблення навчальних планів та робочих навчальних 

планів, програм навчальних дисциплін і практик, розроблення засобів 

діагностики, професійної орієнтації здобувачів фаху, зовнішнього контролю 

якості підготовки фахівців.

Прийом на навчання здійснюється за результатами вступних 

випробувань та фахових вступних випробувань. Конкурсний бал 

визначається правилами прийому до ЛДГІК



3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
«ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 ЕКОЛОГІЯ

1 - Загальна інформація
Повна назва вищого 
навчального закладу

Лисичанський державний гірничо- 
індустріальний коледж

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу

молодший спеціаліст, технік-еколог

Офіційна назва 
освітньої програми

освітньо-професійна програма «Прикладна 
екологія» зі спеціальності 101 Екологія

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 180 
кредитів ЄКТС, денна -  3 роки 10 місяців, 
заочна 2 роки 2 місяці

Наявність акредитації, 
організація, яка надає 
акредитацію освітній 

програмі

заплановано у 2019 році,
Національне агентство із забезпечення якості 
вищої освіти України

Рівень програми НРК України -  5 рівень
Передумови наявність базової загальної середньої освіти, 

повної загальної середньої освіти або освітньо- 
кваліфікаційного рівня кваліфікованого 
робітника Для здобуття ступеня молодшого 
спеціаліста на основі диплома кваліфікованого 
робітника ВНЗ має право скорочувати обсяг освітньої 
програми

Мова викладання державна
Термін дії освітньої 

програми
протягом 5 років після акредитації

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 

опису освітньої 
програми

Веб-сайт Лисичанського державного гірничо- 
індустріального коледжу 
Шдік. аіиа

2 -  Мета освітньої програми
Формування особистості фахівця, який здатен самостійно вирішувати 

складні спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання, успішно 
виконувати професійні обов’язки в галузі екології і природоохоронної 

діяльності, нести відповідальність за результати своєї діяльності та 
контролювати інших осіб у певних ситуаціях

3 -  Характеристика освітньої програми
Предметна область 

(галузь знань, 
спеціальність)

Галузь знань 10 Природничі науки, 
спеціальність 101 Екологія



Орієнтація освітньої 
програми

Освітньо-професійна програма для молодшого 
спеціаліста. Прикладна орієнтація на 
дослідження стану довкілля і визначення рівня 
забруднення усіх екосистем. Професійні 
(спеціалізаційні) аспекти -  здатність 
виконувати управлінські функції в галузі 
охорони довкілля і раціонального 
природокористування. Програма дослідницька, 
прикладна, організаційна, технологічна

Основний фокус 
освітньої програми та 

спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі охорони довкілля. 
Акцент на здатності забезпечувати виконання 
професійних обов’язків та керівництва 
середнього рівня природоохоронною 
діяльністю. Поняття, принципи природничих 
наук, сучасної екології, природоохоронного 
законодавства та їх використання у сфері 
раціонального природокористування. 
Застосування комплексу знань та навичок із 
відбору проб і зразків для проведення аналізів і 
випробувань; виконання різних видів хімічних, 
фізико-хімічних, радіометричних аналізів і 
випробувань відповідно до вимог стандартів і 
технічних умов; оформлення результатів 
аналізів і випробувань, ведення їх обліку; збір, 
накопичення і аналіз інформації з 
використанням сучасних комп’ютерних 
технологій і програмних засобів; приготування 
технічної документації та її проведення

Особливості програми Освітня програма молодшого спеціаліста 
передбачає теоретичну і практичну підготовку з 
виконання різних видів хімічних, фізико- 
хімічних, радіометричних аналізів і 
випробувань відповідно до вимог стандартів і 
технічних умов; оформлення результатів 
аналізів і випробувань, ведення їх обліку; збір, 
накопичення і аналіз інформації з 
використанням сучасних комп’ютерних 
технологій і програмних засобів; приготування 
технічної документації на роботи, які 
виконуються лабораторією, проведення відбору 
проб компонентів природного середовища та їх 
підготовки щодо проведення маркування та 
пакування проб (зразків); метрологічні 
характеристики різних методів аналізу;



геохімічні показники оцінки екогеохімічного 
стану території; гранично допустимі 
концентрації шкідливих компонентів, 
допустимі добові дози; основні принципи 
роботи з апаратурою та приладами, що 
застосовуються для відбору проб; правила та 
норми охорони праці

4 -  Придатність випускників до працевлаштування 
та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

технік-еколог, лаборант (хімічні та фізичні 
властивості), технік-лаборант (хімічні та 
фізичні дослідження), лаборант пробірного 
аналізу, лаборант спектрального аналізу 
Професії та професійні назви робіт зазначено 
відповідно до чинної редакції Національного 
класифікатора України: Класифікатор професій 
ДК 003:2010

Подальше навчання особа має право на подальше навчання на 
першому (бакалаврському) рівні за НРК -  6 
рівень

5 -  Викладання та оцінювання
Викладання та навчання здійснюється через студентське-центроване 

навчання з елементами проблемно- 
орієнтованого навчання, самонавчання, через 
лабораторні дослідження під час лекційних, 
практичних, лабораторних, семінарських занять 
і практичного навчання, курсового 
проектування

Оцінювання проводиться під час поточного і семестрового 
контролю, захисту курсових проектів, 
тематичних презентацій, державної атестації за 
4-ри бальною системою

6 -  Програмні компетентності
Інтегральна

компетентність
здатність розв’язувати типові спеціалізовані 
задачі в професійної діяльності щодо 
проведення екологічних досліджень для 
забезпечення природоохоронних заходів і 
раціонального природокористування, 
проведення аналізу води, ґрунту, повітря або у 
процесі навчання, що передбачає застосування 
положень і методів екологічної науки і 
характеризується певною невизначеністю умов

Загальні 
компетентності (ЗК)

ЗК1. Аналіз та синтез. До абстрактного 
мислення, до аналізу та синтезу на основі



логічних аргументів та перевірених фактів. 
Уміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми. Здатність приймати обґрунтовані 
рішення. Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел.
ЗК2. Гнучкість мислення. Набуття гнучкого 
мислення, відкритість до застосування фізичних 
знань та компетентностей в широкому діапазоні 
можливих місць роботи та повсякденному 
житті. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях.
ЗКЗ. Групова робота. Здатність виконувати 
лабораторні дослідження у групі під 
керівництвом лідера, подібні навички, що 
демонструють здатність до врахування строгих 
вимог дисципліни, планування та управління 
часом. Здатність працювати у команді.
ЗК4. Комунікаційні навички. Здатність до 
ефективного комуні кування та до 
представлення складної комплексної інформації 
у стислій формі усно та письмово, 
використовуючи інформаційно-комунікаційні 
технології та відповідні технічні терміни. 
Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, 
так і письмово.
ЗК5. Популярізаційні навички. Вміння 
спілкуватися із нефахівцями, певні навички 
викладання. Здатність вчитися і бути сучасно 
навченим. Здатність бути критичним і 
самокритичним. Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації.
ЗК6. Креативність. Здатність генерувати нові 
ідеї.
ЗК7. Етичні установки. Дотримання етичних 
принципів як з погляду професійної чесності, 
так і з погляду розуміння можливого впливу 
досягнень з метеорології, екології та інших 
екологічних наук на соціальну сферу. Здатність 
діяти на основі етичних міркувань (мотивація)

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК)

ФК1. Глибокі знання та розуміння. Здатність 
аналізувати фізичні явища як природного 
походження, так і технологічні, з погляду 
фундаментальних фізичних принципів і знань, а 
також на основі відповідних математичних



методів.
Загально професійні компетенції:
- базові уявлення про біологічне різноманіття 
на видовому, ценотичному та екосистемному 
рівнях, розуміння значення біорізноманіття для 
збереження стійкості біосфери;
- базові уявлення про особливості Землі як 
складної системи: взаємозв’язок природних і 
соціально-економічних факторів в глобальній 
екологічній кризі і її окремих проявах; мати 
уявлення про шляхи виходу з глобальної 
екологічної кризи;
- розуміння взаємозв’язку абіотичних факторів і 
біотичної компоненти екосистеми, мати 
уявлення про межі толерантності організмів і 
популяцій та про їх екологічну нішу;
- сучасні уявлення про процеси формування 
клімату, класифікацію кліматів, тенденції зміни 
клімату в глобальному і регіональному 
аспектах, в тому числі основні закономірності 
зміни радіаційного і теплового режиму 
атмосфери Землі;
- базові уявлення про структуру водних об’єктів 
Землі, закономірності формування і 
трансформації, особливості гідрологічного 
режиму річок, озер, водосховищ, ґрунтових і 
підземних вод, морів і океану; механізми 
протікання процесів у водних об’єктах суші;
- базові уявлення про грунт як дзеркало 
ландшафту, умови та фактори, що впливають на 
формування ґрунтового профілю, водно- 
фізичні, фізико-хімічні властивості ґрунтів та їх 
продуктивність, раціональне використання 
ґрунтів
- базові уявлення про основні принципи, 
закономірності просторово-часової організації 
геосистем локального і регіонального рівнів; 
динаміку і функціонування ландшафту; мати 
уявлення про природно-антропогенні 
геосистеми;
- розуміння геохімічної ролі живої речовини як 
біотичної компоненти біосфери, глобального 
масштабу біогеохімічних процесів у біосферних 
циклах найважливіших хімічних елементів;



біогенної міграції хімічних елементів у 
ландшафтах; особливостей впливу хімічних 
забруднень різної природи на окремі організми 
і суспільство в цілому;
- базові уявлення про принципи оптимального 
природокористування і охорони природи;
- сучасні уявлення про призначення і 
класифікації моніторингу природного 
середовища, методи спостережень;
- базові знання про топографічне знімання, 
топографічні карти, методи створення карт та 
застосуванняїх у польових і камеральних 
дослідженнях;
- базові знання про джерела і компоненти 
забруднення навколишнього середовища; 
задачі, об’єкти і стадії екологічних досліджень; 
Здатність планувати й реалізувати відповідні 
заходи;
- Знання правових основ дослідницьких робіт і 
законодавства України в галузі охорони 
природи й природокористування;
- здатність організовувати роботу відповідно до 
вимог безпеки життєдіяльності й охоро 
нипраці;
- здатність до ділових комунікацій у 
професійній сфері, знання основ ділового 
спілкування, навички роботи в команді. 
Спеціалізовано-професійнікомпетенції
- здатність застосовувати професійно 
профільовані знання в галузі математики для 
статистичної обробки даних і моделювання 
екологічних процесів і явищ;
- здатність використовувати 
технологічністандарти та нормативні 
документи для практичного виконання робіт;
- здатність використовувати теоретичні знання і 
практичні навички з загальної та аналітичної 
хімії, фізико-хімічного аналізу для дослідження 
стану навколишнього середовища;
- здатність використовувати теоретичні знання і 
практичні навички з раціонального 
природокористування, методів еколого- 
геологічних досліджень, економіки 
природокористування для оцінки негативного



впливу на навколишнє середовище, проведення 
комплексу досліджень, планування, 
проектування, підготовки досліджень і 
складання кошторису;
- здатність використовувати теоретичні знання і 
практичні навички з радіоекології, методів 
еколого-геологічних досліджень для 
проведення радіогеохімічних досліджень і 
радіометричного контролю;
- здатність використовувати професійно 
профільовані знання й практичні навички з 
раціонального природокористування, 
екологічного моніторингу, економіки 
природокористування для оцінки природно- 
ресурсного потенціалу територій та окремих 
видів природних ресурсів, економічних основ 
оцінки впливу на оточуюче середовище, 
розрахунків збитків, заподіяних порушенням 
природоохоронного законодавства;
- здатність використовувати теоретичні знання і 
практичні навички з приладів і методів 
дослідження стану навколишнього середовища, 
методики еколого-геологічних досліджень для 
виконання спостережень за станом 
навколишнього середовища, відбору і підготовки 
проб до аналізу, проведення лабораторних 
досліджень, визначення і реалізації методів 
очистки викидів і відходів;
- здатність використовувати професійно 
профільовані знання в галузі наук про Землю 
(геології, геоморфології, гідрогеології, 
гідрології, ґрунтознавстві) для дослідження 
екологічних явищ і процесів;
- здатність використовувати знання і уміння в 
галузі біології, геології, ґрунтознавства, 
кліматології і метеорології для освоєння 
фундаментальних розділів загальної та 
прикладної екології;
- здатність використовувати професійно 
профільовані знання, уміння й навички в галузі 
біології, загальної екології для теоретичного 
освоєння загально професійних дисциплін і 
вирішення практичних задач;
- здатність використовувати професійно



профільовані знання й уміння в практичному 
використанні комп'ютерних технологій у галузі 
професійної діяльності;
- здатність використовувати професійно 
профільовані знання, уміння і навички в галузі 
агроекології та урбоекології для проведення 
екологічних досліджень, визначення впливу 
негативних явищ і процесів, розробки заходів 
щодо поліпшення стану навколишнього 
середовища;
- здатність використовувати професійно 
профільовані знання, уміння і навички з 
комп’ютерної обробки даних для аналізу і 
наочного відображення результатів досліджень 
у вигляді таблиць, діаграм, карт; користування і 
створення геоінформаційних систем, 
оволодіння методами автоматизованої 
побудови карт;
- здатність використовувати професійно 
профільовані знання з екологічного права та 
експертизи для здійснення екологічного 
контролю, експертизи і паспортизації 
підприємств;
- здатність використовувати професійно 
профільовані знання, уміння і навички з 
геохімії та еколого-геологічного картування для 
проведення геохімічного аналізу, побудови 
еколого-геологічних, геохімічних, 
радіоекогеохімічних профілів, розрізів, карт. 
ФК2. Навички оцінювання. Здатність робити 
оцінки порядку величини і знаходити відповідні 
рішення із чітким визначенням припущень та 
використанням спеціальних та граничних 
випадків.
ФК3. Математичні навички. Здатність 
розуміти та уміло використовувати математичні 
та числові методи, які часто використовуються 
при екологічних розрахунках.
ФК4. Експериментальні навички. Здатність 
виконувати експерименти незалежно, а також 
описувати, аналізувати та критично оцінювати 
експериментальні дані.
ФК5. Розв’язання проблем. Здатність 
розв’язувати широке коло проблем і задач



шляхом розуміння їх фундаментальних основ та 
використання як теоретичних, такі 
експериментальних методів, засвоєних з 
програм екологічних і хімічних дисциплін.
ФК6. Обчислювальні навички. Здатність 
використовувати відповідне програмне 
забезпечення (мови програмування, пакети) для 
проведення хімічних та статистичних 
досліджень.
ФК7. Ерудиція в області екології. Здатність 
описати широке коло природних об’єктів та 
процесів (як натуральних, так і штучно 
створених), починаючи від цілісності всесвіту 
(включаючи його еволюцію від моменту 
створення до нинішніх днів) та закінчуючи на 
частинках та процесах; ця здатність повинна 
ґрунтуватися на глибокому знанні та розумінні 
широкого кола положень екологічних наук. 
ФК8. Здатність до навчання. Здатність 
шляхом самостійного навчання освоїти нові 
області, використовуючи здобуті природничо- 
фундаментальні знання

7 -  Програмні результати навчання(ПРН)
ПРН1. Знання з предметної області
ПРН1.1 Знання основ нормування 
антропогенного навантаження на стан 
навколишнього середовища. Знання основних 
екологічних законів, правил та принципів 
охорони довкілля та природокористування.
ПРН 1.2 Знання основних чинників, тенденцій, 
наслідків, перспектив урбанізації та принципів 
роботи міських систем. 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.
ПРН1.3 Знання методики розрахунку гранично
допустимих скидів. Уміння аналізувати 
масштабні атмосферні явища та процеси, які 
формують погоду, для прогнозування наслідків 
дії цих явищ, адаптувати методику досліджень 
до конкретного завдання.

Навички дослідження фізичних явищ в



атмосфері для прогнозування наслідків дії цих 
явищ.

Уміння досліджувати шляхи розсіювання 
шкідливих домішок в атмосфері для 
прогнозування наслідків дії цих явищ та 
визначення впливу антропогенних факторів на 
зміну клімату.
ПРН1.4 Економічні механізми використання, 
охорони та відтворення природних ресурсів. 
Визначати екологічну, економічну та соціальну 
ефективність природоохоронних заходів, 
економічних збитків від забруднення довкілля 
та розмірів відшкодування.
ПРН1.5 Знання складових екологічного 
управління, функцій, завдань органів 
екологічного управління; методологічних, 
нормативно-правових та методичних засад 
екологічних експертиз.
ПРН1.6 Знання методики проведення оцінки 
впливу на навколишнє середовище 
господарської діяльності.
ПРН1.7 Знання функцій заповідних територій 
та класифікацію об’єктів природно-заповідного 
фонду; принципів заповідання територій. 
ПРН1.8 Основ ландшафтознавства та 
оцінювання сучасного стану ландшафтів; 
одержання та візуалізація інформації щодо 
поточного стану різних компонентів довкілля. 
ПРН1.9 Базові знання про будову, принцип 
роботи обладнання для охорони навколишнього 
середовища; знання про найсучасніше 
обладнання для зменшення емісії забруднення 
навколишнього середовища.
ПРН1.10 Вмінні застосовувати контрольно- 
вимірювальну апаратуру для вимірювання та 
контролю якості процесів очищення біосфери 
від забруднення.
ПРН1.11 Навики дослідження та розробки в 
галузі природничих та технічних наук(розробки 
в галузі екології).

Навички планувати еколого-геофізичні 
дослідження, готувати постановки задач для 
ефективності проведених досліджень, розвідки 
небезпечних геофізичних процесів для еколого-



геофізичного моніторингу.
Уміння опрацьовувати результати еколого- 

геофізичних досліджень із використанням 
новітніх методів та технології обробки 
інформації, підготовки матеріалів до публікації.
ПРН2. Когнітивні уміння та навички з 
предметної області
ПРН 2.1 Здатність аналізувати і реферувати 
науково-технічну інформацію та
опубліковувати результати наукових 
досліджень. Здатність використовувати 
професійно-профільовані знання й практичні 
навички з фундаментальних дисциплін в 
процесах охорони навколишнього середовища.

Уміння організувати екологічні 
дослідження.

Уміння за алгоритмом виявляти 
надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу, 
їх вплив на людину.

Уміння зібрати лабораторний науково- 
дослідницький пристрій для проведення 
певного дослідження, експерименту.

Здатність розробити методику 
проведення експерименту для отримання 
оптимального результату, опрацювати 
результати дослідження стосовно достовірності 
отриманих показників.

Уміння дослідити фізіологічні показники 
стресової адаптивності рослин і тварин, процес 
фотосинтезу для оцінки продуктивності 
екосистем, і вміння правильно оформити 
результати досліджень.
ПРН2.2 Навички планування досліджень, 
постановки задачі для ефективності проведення 
досліджень, навички визначати кількісний та 
якісний вміст хімічних елементів та сполук в 
компонентах довкілля для формулювання 
шляхів їх міграції.

Навички оцінювання результатів 
ландшафтно-геохімічних досліджень,
використання новітніх методів та технологій 
обробки інформації, підготовки матеріалів та 
результатів ландшафтно-геохімічних
досліджень до публікації. Уміння дослідити



нові методи відновлення ландшафтів та 
поліпшення екологічної ситуації.

Уміння планувати урбоекологічні та 
історичні дослідження, постановки задач для 
ефективності проведення досліджень. Уміння 
досліджувати біоценотичний покрив, міські 
біоценози та їх фітовітальність, проводити біо
та фітоіндикацію міського середовища.
ПРН3. Практичні навички з предметної 
області
ПРН3.1 Навички оцінки теоретико- 
концептуальних і формулювання науково- 
прикладних засад сталого розвитку.

Уміння використовувати спеціалізоване 
програмне забезпечення щодо оцінки 
негативного впливу виробництва на 
навколишнє середовище та навички 
застосовувати інформаційні технології у 
ландшафтно-екологічному аналізі. Навички 
роботи із спеціалізованими вимірювальними 
пристроями.

Здатність та організаційні аспекти 
планувати, забезпечувати та організовувати 
еколого-орієнтований менеджмент персоналу, і 
виявляти перспективи застосування новітніх 
комп’ютерних технологій в екології.
ПРН3.2 Здатність здійснювати аналіз 
природно-техногенного потенціалу території 
розташування об’єкту, визначати методи і 
технології екологічного аудиту та оцінювати 
його соціальні аспекти в кваліфікаційній роботі.

Навички визначення і дотримання 
еколого-економічних аспектів і ефективного 
використання методичного апарату при 
виконанні кваліфікаційної роботи.
ПРН3.3 Уміння визначати ландшафтно- 
екологічну першооснову міста та історичне 
природокористування на території сучасних 
урбоекосистем.

Навички оцінювання ефективності 
проведення еколого-компенсаційних заходів 
для обґрунтування даних умов. Уміння дати 
оцінку новим методам урбоекологічних 
досліджень для екологічної ситуації.___________



Навички опрацювання урбоекологічних 
та історико-урбоекологічних досліджень, 
використовуючи новітні методи та технології 
обробки інформації, навички підготовки 
матеріалів урбоекологічних та історико- 
урбоекологічних досліджень до публікації. 
ПРН3.4 Уміння планувати дослідження, 
постановки задач для ефективності проведення 
досліджень; давати визначення біотичної, 
атмосферної, рекреаційної та інших потенціалів 
для оцінки рекреаційного навантаження.

Уміння оцінювати ступінь екологічних 
ризиків виробництва на навколишнє 
середовище.

Навички обстеження історико- 
природничих об’єктів та пам’яток природи для 
перспективи екологічного туризму. Уміння 
опрацьовувати результати геоекологічних та 
рекреаційно-потенціальних досліджень із 
використанням новітніх методів та технології 
обробки інформації, підготовка матеріалів до 
публікації.
ПРН3.5 Уміння аналізувати масштабні 
атмосферні явища та процеси, які формують 
погоду, для прогнозування наслідків дії цих 
явищ, адаптувати методику досліджень до 
конкретного завдання.

Навички дослідження фізичних явищ в 
атмосфері для прогнозування наслідків дії цих 
явищ.

Уміння досліджувати шляхи розсіювання 
шкідливих домішок в атмосфері для 
прогнозування наслідків дії цих явищ та 
визначення впливу антропогенних факторів на 
зміну клімату.
ПРН3.6 Навички обробки та оцінки результатів 
агроекологічних досліджень і підготовки 
матеріалів до публікації.

Уміння дати оцінку ефективності технологій 
та обладнання природоохоронних процесів для 
захисту довкілля та проведення дослідження 
нових еколого-інженерних методів захисту 
довкілля для розробки та вибору технології і 
апаратури, що реалізує досліджуваний метод.



Уміння аналізувати напрямки
вдосконалення природоохоронних технологій 
та обладнання для підвищення їх ефективності, 
обробки та оцінки результатів еколого- 
інженерних досліджень, підготовки матеріалів 
для публікації.

Навички забезпечення та оцінки стану 
виробничого середовища, еквівалентного 
діючим несприятливим факторам, поліпшення 
умов праці відповідно до екологічних 
нормативів стану робочого місця.

Уміння забезпечити проведення
повсякденної профілактики дії небезпечних та 
шкідливих факторів виробничого середовища 
при виконанні трудових робіт та забезпечення 
функціонування систем управління охороною 
праці на підприємствах.

Навички оцінювання стійкості роботи 
об’єктів народного господарства в умовах 
надзвичайних ситуацій для оптимізації довкілля 
та оцінки обставин, які можуть виникнути 
внаслідок стихійного лиха, аварії та при 
застосуванні зброї.
ПРН3.7Уміння давати оцінку екологічному 
стану та тенденції розвитку рослинного світу на 
даній території, визнаючи унікальність та 
цінність флори та фауни, а також ландшафтне 
різноманіття території; давати обґрунтування 
проектів створення біокоридорів.

Навички дослідження структури та 
закономірностей функціонування природних 
комплексів, видів флори і фауни, впливу на них 
факторів середовища для оптимізації мережі 
природно-заповідного фонду.

Уміння розробляти теоретичні та еколого- 
інженерні засади проектування, конструювання 
та експлуатації технологій і технічних засобів 
захисту довкілля, особливо в умовах 
надзвичайних ситуацій.
ПРН3.8 На підготовчому етапі досліджень, 
спираючись на методичні рекомендації з 
проведення екологічних досліджень, повинен 
уміти:
- проводити збір ретроспективної інформації



про компоненти природного середовища та їх 
зміни на території досліджень;
- робити збір даних про господарську діяльність 
на території досліджень;
- в залежності від технології виробництва, 
збирати інформацію про перелік забруднюючих 
речовин, обсяги викидів шкідливих речовин у 
атмосферу і скидів стічних вод у водоймища, 
стан очисних споруд, наявність порушених 
земель;
- робити збір даних про внесення мінеральних і 
органічних добрив та пестицидів у ґрунт; за 
результатами лабораторних досліджень проб 
рослинності оцінити інтенсивність їх біогенної 
міграції;
- проводити збір даних у медичних установах і 
сільськогосподарських підприємствах про 
хвороби людей, тварин і стан рослинності. 
ПРН3.9 Користуючись одержаним матеріалом 
при узагальненні його із застосуванням 
комп'ютерної техніки, повинен уміти складати 
систематизований перелік матеріалів (каталог). 
Користуючись зразком проекту:
- визначати склад окремих розділів проекту 
екологічних досліджень, методику 
випробування ґрунтів і технічне забезпечення 
робіт;
-розробляти заходи з організації проведення 
екологічного моніторингу на об'єкті робіт;
- складати таблицю обсягів робіт;
- передбачати користування засобами 
колективного та індивідуального захисту і 
технічними засобами гасіння пожеж; 
-передбачати заходи по запобіганню й 
усуненню нещасних випадків.
ПРН3.10 Використовуючи нормативні 
документи, довідкову літературу та таблиці 
обсягів робіт за допомогою комп'ютерної 
техніки, повинен уміти:
-виконувати технічні роботи при складанні 
окремих розділів кошторису.
ПРН3.11 На етапі проведення польових 
екологічних досліджень, повинен уміти: 
-виконувати маршрути з відбором проб ґрунту,



поверхневих і підземних вод, донних відкладів, 
тваринних і рослинних організмів у межах 
різних ландшафтів, аномалій і геохімічних 
бар'єрів;
-виявляти при спеціальних маршрутах джерела 
забруднення навколишнього середовища, 
паспортизувати джерела забруднення;
- робити обстеження техногенних об'єктів -  
забруднювачів природного середовища, 
-проводити радіометричні спостереження; 
-проводити випробування та картування 
ґрунтів, донних відкладів, води, снігу при 
еколого-геохімічних дослідженнях для 
вивчення хімічного навантаження на 
навколишнє середовище;
-документувати опорні розрізи й проводити 
геохімічний аналіз вертикальних профілів 
елементарних ландшафтів і виділяти геохімічні 
бар'єри з накопиченням токсичних елементів; 
-відбирати контрольні проби для досліджень на 
приладах з високою точністю.
ПРН3.12 При проведенні
радіогеохімічнихробіт у зонах впливу АЕС, 
спираючись на багаторічний досвід досліджень, 
повинен уміти:
-проводити радіометричну зйомку, відбір проб 
ґрунтів і порід зони аерації, донних відкладів 
водоймищ і водотоків, фітохімічних проб для 
радіоекологічних досліджень.
ПРН3.13 При виконанні екогеохімічного 
картування промислових і агропромислових 
комплексів, керуючись нормативними 
документами, повинен уміти робити відбір 
проб ґрунтів, води, повітря і живих організмів у 
межах функціональних зон і агропромислових 
комплексів.

При дослідженнях природного середовища в 
гірничодобувних районах, користуючись 
досвідом робіт, повинен уміти:

- за структурою гірничодобувних 
підприємств складати перелік екологічно 
небезпечних об’єктів: хвостосховищ, кар'єрів, 
відвалів, шламосховищ та ін.;

-виконувати технічні роботи при проведенні



екологічної зйомки техногенних відкладів.
При дослідженнях земель, що меліоруються, 

з різким прояво мнегативних процесів, 
керуючись методичним положенням по 
гідрогеологічній зйомці, повинен уміти:

-проводити комплекс спостережень за 
станом меліоративних земель на місцевості; 
виконувати винесення на план меліоративної 
мережі.

При проведенні досліджень в зонах впливу 
паливних електростанцій, користуючись 
досвідом робіт по вивченню розподілу 
геохімічних потоків забруднення, повинен 
уміти-виконувати випробування компонентів 
природного (ґрунтів і рослинності, поверхневих
і підземних вод, донних відкладів, снігового 
покриву, приземної атмосфери) і техногенного 
(технологічних вод, вод ставків-відстійників, 
палива, шлаковідходів та ін.) середовищ.

При обстеженні прибережної зони моря, 
гирлових районів річок, зон розвантаження 
субмаринних вод, самостійно вибираючи 
методи дослідження, повинен уміти:

- проводити випробування донних відкладів 
прибережної зони і прибережних поверхневих 
вод;

- виконувати вивчення об'єктів- 
забруднювачів у прибережнійзоні.

Керуючись РБН 356-91 при проведенні 
радіаційно-гігієнічної оцінки будівельних 
матеріалів і конструкцій у будівництві, повинен 
уміти:

- користуватись різними прецизійними 
приладами при проведенні радіаційно- 
гігієнічної оцінки будівельних матеріалів і 
конструкцій в будівництві;

- вимірювати активність радіонуклідів у 
будматеріалах радіометром і встановлювати їх 
клас активності;

- відбирати і підготовлювати проби для 
лабораторного радіаційного аналізу;

- вимірювати потужність експозиційної дози 
(ПЕД) гамма-випромінювання в приміщенні 
будівлі, що здається в експлуатацію.___________



ПРН3.14 Керуючись посадовими обов'язками 
еколога гірничодобувного підприємства та 
екологічним законодавством України про 
надра, повинен уміти:

- охарактеризувати техногенний вплив 
структурних підрозділів гірничодобувного 
підприємства на навколишнє середовище:

а) гірничого цеху;
б) відвалів пустих порід і окислених руд;
в) збагачувальних фабрик;
г) сховищ промстоків;
д) металургійних і хімічних заводів;
е) міських територій;
-охарактеризувати екологічні зміни 

ландшафтів у зв'язку з осушенням водоносних 
горизонтів;

- охарактеризувати зміни ландшафтів у 
зв'язку з кар'єрними розробками і розміщенням 
териконів шахт, відвалів кар'єрних порід, 
шламосховищ;

- проводити екологічну експертизу 
гірничодобувного підприємства;

- розробляти рекомендації з нормування та 
лімітування техногенного впливу на 
навколишнє середовище.
ПРН3.15 Керуючись нормами екологічного 
законодавства, повинен уміти:

- оцінювати рівень екологічної безпеки 
технологічних процесів виробництва продукції

- проводити екологічну експертизу 
продукції, що випускається;

- вивчати наявність негативного впливу 
роботи цехів, підприємств на навколишнє 
середовище;

- проводити інвентаризацію джерел викидів 
шкідливих речовин в атмосферу та скидів у 
поверхневі води;

- здійснювати контроль за роботою 
природоохоронних об'єктів.
ПРН3.16 З метою оцінки екологічного стану 
сільськогосподарських підприємств, керуючись 
методичними рекомендаціями і досвідом, 
повинен уміти:

-визначати ступінь еродованості орних



земель і швидкість ерозії ґрунтів;
- охарактеризувати об'єми та інтенсивність 

втрат гумусу в ґрунтах;
- проводити моніторинг якості ґрунту;
- проводити екологічну експертизу стану 

сільськогосподарських земель
ПРН3.17 З метою забезпечення охорони 
навколишнього середовища і збереження 
природних ресурсів від виснаження, 
спираючись на передовий досвід, уміти:

-визначати наявність природоохоронної 
діяльності як складової частини підприємства

- визначити види економічних збитків від 
забруднення середовища підприємствами для 
обґрунтування заходів по їх зменшенню, 
вибору технології і природоохоронної техніки;

-охарактеризувати вплив на організм людей 
забруднювачів повітря атмосфери, ґрунтів, вод.

З метою забезпечення охорони земельних 
ресурсів від виснаження і забруднення та 
контролю якості сільськогосподарської 
продукції, уміти:

-охарактеризувати механізми екологізації 
сільськогосподарського виробництва;

-визначати ефективність застосування 
методів впливу на суб’єкти господарювання 
(система екологічних обмежень, державний 
контроль, заходи з охорони земель, система 
економічного стимулювання і санкцій та ін.);

-моніторинг якості сільськогосподарської 
продукції.

Керуючись нормативними документами, 
стандартом, методичними вказівками, 
інструкціями, уміти:

-складати перелік першочергового 
визначення елементів у пробах ґрунтів, води і 
повітря в залежності від джерел забруднення 
навколишнього середовища для проведення 
лабораторних досліджень;

-визначати метод лабораторних досліджень;
- робити підготовку проб ґрунтів, води та 

біоти для аналізу;
- проводити лабораторні дослідження 

аналітичними, фізико-хімічними методами_____



- враховувати межу виявлення хімічних 
елементів різними приладами і методами, 
досвід аналітичного вивчення об'єктів і 
компонентів навколишнього середовища у 
провідних лабораторіях України;

- визначати відповідність вмісту шкідливих 
речовин у водах, ґрунтах, повітрі нормативам 
ГДК;

- проводити статистичну і математичну 
обробку, інтерпретацію даних, отриманих на 
приладах, під час поведення лабораторних 
досліджень.
ПРН3.18 На завершальному етапі камеральної 
обробки геохімічних даних, користуючись 
досвідом кращих екологічних установ, повинен 
уміти:

- виконувати окремі технічні роботи при 
складанні екогеохімічних, радіогеохімічних і 
ланшафтно-геохімічних карт, гідрогеологічних, 
гідрогеохімічних карт і карти захисту 
підземних вод від забруднення, а також карти 
техногенного впливу на геологічне середовище;

Користуючись матеріалами завершального 
етапу екологічних досліджень, повинен уміти:

- складати для звіту таблиці, малюнки, 
схеми, карти, розрізи;

- оформляти, коригувати звіт.
ПРН4. Загальні уміння та навички 
ПРН4.1 Уміння збагачувати свій інтелект 
шляхом самоосвіти та самоаналізу, толерантно 
ставитися до протилежних думок, уміти брати 
участь в дискусіях та виборі оптимальних 
рішень.

Уміння багачувати інтелектуальний 
рівень особистості, колективу, суспільства, 
опираючись на знання історичного матеріалу з 
української та світової культури, на знання 
видатних творів світового мистецтва, через 
професійну діяльність.

Уміння розробляти творчі проекти з 
предмету діяльності, спираючись на особистий 
інтелектуальний рівень, з урахуванням 
розвитку світових тенденцій у геологічній 
сфері.



Уміння систематизувати інформацію з 
метою підвищення ефективності праці на 
основі системного та методологічного підходу 
до предметної діяльності.
ПРН4.2 Навички виховувати завзятість у 
досягненні найкращих результатів праці, 
спираючись на особистий інтелектуальний 
рівень, враховуючи тенденції соціального та 
економічного розвитку держави.

Уміння взаємо узгоджувати особисті, 
колективні та суспільні інтереси.

Уміння виховувати прагнення до 
отримання найвищих показників якості 
результатів у професійної діяльності.

Уміння здійснювати професійну 
діяльність у всіх її видах, спираючись на знання 
соціального, правового, економічного аспектів 
існування суспільства, використовуючи знання 
державної та іноземної мови.

Уміння здійснювати професійну 
діяльність у всіх її видах, спираючись на знання 
філософії, релігієзнавства та з урахуванням 
національних особливостей країни.
ПРН4.3 Уміння толерантно ставитися до 
протилежних думок, спираючись на розуміння 
загальнолюдських цінностей та навички 
самоаналізу, уміти брати участь в дискусіях та 
виборі оптимальних рішень.

Уміння виховувати уміння поважати інші 
погляди щодо проблемних питань з професійної 
діяльності та загальнолюдських цінностей та 
вмити самокритично оцінювати свою 
поведінку та результати діяльності, спираючись 
на певний рівень інтелектуальних знань та 
комплекс моральних особистих якостей.
ПРН4.4 Уміння передбачати небезпечні 
результати діяльності людини та технічних 
систем у природному середовищі, спираючись 
на знання з основних принципів збереження 
чистоти довкілля, створення умов забезпечення 
життєдіяльності рослинного та тваринного 
світів у різних природних ландшафтах.

Уміння забезпечувати професійну 
безпеку та безпеку життєдіяльності в



нормальних умовах та надзвичайних ситуаціях, 
спираючись на знання з ідентифікації 
шкідливих та небезпечних факторів діяльності 
людини та технічних систем у природному 
середовищі.
ПРН4.5 Уміння логічно і послідовно доводити 
інформацію під час професійного та соціально- 
побутового спілкування, використовуючи 
знання ділового етикету, ділової мови та норм 
усного та письмового спілкування.

Уміння взаємо узгоджувати особисті, 
колективні та суспільні інтереси.

Навички володіння психологічними та 
естетичними аспектами спілкування з 
замовником об’єкту предмета діяльності.

Уміння підтримувати здоровий режим 
роботи і відпочинку, розвивати та 
удосконалювати фізичну підготовку і 
загартування, аналізуючи особистий рівень 
працездатності.

Уміння оцінювати події та діяльність в 
усіх аспектах соціального процесу в державі з 
позицій загальнолюдських цінностей з метою 
забезпечення комфортної ділової атмосфери та 
досягнення високих результатів праці.

Уміння забезпечити творчу атмосферу та 
досягнення високих результатів праці, 
спираючись на філософськи погляди, релігійні 
традиції, психологічні аспекти та педагогічні 
складові професійної роботи 
ПРН4.6 Уміння з ’ясовувати причинно- 
наслідкові зв’язки в історичних подіях 
минулого і сучасного з метою формування 
особистої мотивації професійної діяльності, 
використовуючи отримані знання матеріалу 
загальносвітової історії та історії України. 
ПРН4.7 Уміння відстоювати свою життєву 
позицію та громадські права, спираючись на 
знання конституційного права, використовуючи 
знання політичного устрою та правового стану 
України.
ПРН4.8 Уміння формувати особистий погляд 
та конструктивно-критичний підхід до 
реальностей сьогодення та формування



особистої мотивації професійної діяльності, 
використовуючи знання з економічного та 
політичного розвитку держави, з основ 
правознавства.
ПРН4.9 Уміння забезпечувати виконання ерго
номічних вимог до результатів професійної 
діяльності та комфортне використання об’єктів 
предметної діяльності, спираючись на базові 
знання фундаментальних розділів пластичної 
анатомії людини.
ПРН4.10 Уміння використовувати комп’ютерні 
програми у процесі збагачення
інтелектуального рівня особистості та з метою 
їх використання професійної діяльності.

Навички засвоювати матеріал і 
виконувати певну сукупність завдань загально- 
професійних дисциплін.
ПРН4.11 Здатність бути спроможним 
засвоювати матеріал і виконувати певну 
сукупність завдань загально-професійних 
дисциплін.

Уміння бачити напрямки і шляхи 
подальшого економічного розвитку країни.

Уміння передбачити кінцеві результати 
професійної діяльності при виконанні своїх 
виробничих обов’язків.

Уміння розвивати навички з організації 
професійної діяльності та управління 
виробничим процесом з метою отримання 
найкращих кінцевих результатів.

Уміння збагачувати свій інтелект шляхом 
самоосвіти, вміти накопичувати знання та 
навички з різних аспектів професійної 
діяльності.

Уміння здійснювати професійну 
діяльність у всіх її видах, уміти логічно і 
послідовно доводити інформацію під час 
професійного та соціально-побутового 
спілкування.

Навички збору інформації, вміти 
збагачувати свій інтелектуальний та 
професійний рівень, накопичувати обсяг 
можливих комунікативних зв’язків з різних 
аспектів_____професійної_____діяльності_____з



використанням сучасних інформаційних 
технологій.

Уміння збагачувати особистий 
інтелектуальний та професійний рівень, мати 
можливість аналізувати результати різних 
аспектів професійної діяльності з метою 
забезпечення конкуренто -  спроможності 
відповідних фахових послуг.
Уміння використовувати отриману інформацію 
та результати її аналітичної обробки для 
набуття фахових знань та навичок з певних 
складових професійної діяльності

8 -  Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення рівень вищої освіти -  другий (магістерський), 

ступень -  магістр. Викладач фахових 
дисциплін повинен мати кваліфікацію еколога, 
метеоролога або хіміка

Матеріально-технічне
забезпечення

лабораторії та кабінети з обладнанням для 
проведення хімічних, метеорологічних і 
екологічних досліджень

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

фахові періодичні видання, підручники, 
посібники тощо, навчально-методичні 
комплекси дисциплін, методичні рекомендації 
щодо курсового та дипломного проектування, 
інтернет-ресурси



4.ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

___________ 4.1 Перелік компонент освітньої програми____________
Ко

д
на

вч
ал

ьн
ої

ди
сц

ип
лі

ни Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, 

курсові проекти, практики) Се
ме

ст
р Загальна

кількість
годин/кредитів

ЕСТ8 Ф
ор

ма
пі

дс
ум

ко
во

го
ко

нт
ро

лю

1 2 3 4 5
Дисципліни, що фомують загальні компетентності

ЗК.1 Історія України 4 240/8 залік
ЗК.2 Основи філософських знань 2 75/2,5 залік
з к .з Соціологія 5 45/1,5 залік
ЗК.4 Культурологія 1 60/2 залік
ЗК.5 Основи правознавства 3 60/2 залік

ЗК.6 Українська мова (за професійним 
спрямуванням)

7 45/1,5 залік

ЗК.7 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)

6 195/6,5 залік

ЗК.8 Фізичне виховання 6,7 150 /5 залік
ЗК.9 Основи вищої математики 4 60/2 залік

ЗК.10 Основи охорони праці і безпека 
життєдіяльності 3 60/2 залік

ЗК.11 Загальна екологія 2 240/8 залік
ЗК.12 Загальна хімія 3 120/4 залік
з к .із Аналітична хімія 4 105/3,5 залік
ЗК.14 Фізико-хімічний аналіз 4 105/3,5 залік
ЗК.15 Метеорологія і кліматологія 6 195/6,5 іспит
ЗК.16 Основи геодезії і топографії 5 150/5 залік

Разом з циклу 1905/63,5
Дисципліни, що фомують професійні компетентності

ПК.1 Г еологія з основами геоморфології 3 90/3 залік
ПК.2 Гідрологія з основами гідрогеології 5 90/3 іспит

ПК.3 Ландшафтна екологія 6 210/7
курсовий
проект,
іспит

ПК.4
Методи вимірювання параметрів 
навколишнього природного 
середовища

7 405/13,5 іспит

ПК.5
Моніторинг довкілля

5
105/3,5 курсова

робота,
іспит



ПК.6 Основи метрології та стандартизації 5 45/1,5 залік
ПК.7 Екогеологічне картування 6 165/5,5 залік
ПК.8 Охорона навколишнього середовища 8 420/14 іспит

ПК.9 Комп’ютерна обробка екологічної 
інформації

6 45/1,5 залік

ПК.10 Екологічне законодавство 8 210/7 іспит
ПК.11 Заповідна справа 8 45/1,5 залік

ПК.12 Оцінка впливу на навколишнє 
середовище 8 105/3,5 залік

ПК.13 Основи економічної теорії. 
Збалансоване природокористування

8 390/13 курсовий
проект,
залік

ПК.14 Системи технологій 5 105/3,5 залік
ПК.15 Відходи виробництва 8 105/3,5 залік
ПК.16 Г еохімія довкілля 7 105/3,5 іспит

Разом 2640/88
Навчальні практики

ПК.17 Хімічний аналіз 5 135/4,5 залік
ПК.18 З метеоприладів 6 45/1,5 залік
ПК.19 Для отримання робітничої професії 6 180/6 залік
ПК.20 З методів дослідження стану довкілля 7 105/3,5 залік

Разом 465/15,5
Виробнича практика

ПК.21 Технологічна практика 8 240/8 залік
Разом 240/8

Разом з циклу 3345/111,5
Екзаменаційні сесії 150/5

Разом за освітньою програмою 5400/180



4.2. С ТРУКТУРН О  - Л О ГІЧ Н А  СХЕМ А О СВІТН ЬО  - П РО Ф ЕС ІЙ Н О Ї П РО ГРАМ И
«ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ»

1-й семестр 2-й семестр 3-й семестр 4-й семестр 5-й семестр 6-й семестр 7-й семестр 8-й семестр

Культурологія
Основи

філософських
знань

Основи
правознавства

Історія
України

Загальна
екологія

Основи 
охорони праці і 

безпека 
життєдіяльності

Загальна
хімія

Геологія з 
основами 
геоморфології

Основи вищої 
математики

Аналітична
хімія

Фізико-хімічний
аналіз

Соціологія

Основи геодезії 
і топографії

Хімічний
аналіз

Гідрологія з 
основами 

гідрогеології

Іноземна мова 
(за проф. 
спрямув.)

Українська
мова(за

проф. спрямув)

Фізичне виховання

Метеорологія
та

кліматологія

Геохімія
довкілля

Ландшафтна
екологія

------ X--------

Методи 
вимірювання 

параметрівнавк 
ол. природ.

------ х--------

Екологічне 
картування

Комп’ютерна 
обробка еколог. 
інформації

Для 
отримання 

роб. пр офесії

З методів 
дослідження 
стану довкілля 

— * —

Охорона навкол. 
середовища

Екологічне
законодавство

♦
Пошук та 

розвідкародо 
вищ КК

Заповідна
справа

♦
Оцінка впливу 
на навколишнє 

середовище

Основи
економічної

теорії.
Збалансоване

природокористу
вання

Відходи
виробництва

♦

Технологічна
практика



5. ФОРМ А А ТЕС ТА Ц ІЇ ЗДО БУ ВА Ч ІВ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

Атестація здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою 

«ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ» спеціальності 101 «Екологія» проводиться у 

формі комплексного екзамену за фахом та завершується видачею документу 

встановленого зразка про здобуття кваліфікації техніка-еколога. Атестація 

здобувачів освіти здійснюється відкрито і публічно екзаменаційною комісією



6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ
КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
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ЗК.1 + + + + + + + + +
ЗК.2 + + + + + + + + +
зк.з + + + + + + + +
ЗК.4 + + + + + +
ЗК.5 + + + + + + + + +
ЗК.6 + + + + + +
ЗК.7 + + + + + +
ЗК.8 + + + + + +
ЗК.9 + + + + +
ЗК.10 + + + + + + +
ЗК.11 + + + + + + + + + + + + +
ЗК.12 + + + + + + +
ЗК.13 + + + + + + +
ЗК.14 + + + + + + +
ЗК.15 + + + + + + + + + +
ЗК.16 + + + + + + + + + + +
ПК.1 + + + + + + + + + + + +
ПК.2 + + + + + + + + +
ПК.3 + + + + + + + + + + + +
ПК.4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПК.5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +



ПК.6 + + + + + + + + + + + + +
ПК.7 + + + + + + + + + + + + + + +
ПК.8 + + + + + + + + + + + + + + +
ПК.9 + + + + + + + + + + +
ПК.10 + + + + + + + + + + + + +
ПК.11 + + + + + + + + + + +
ПК.12 + + + + + + + + + + + + + + + +
ПК.13 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПК.14 + + + + + + + + + +
ПК.15 + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПК16 + + + + + + + + + + + + + + +
ПК.17 + + + + + + + +
ПК.18 + + + + + + + + + +
ПК.19 + + + + + + + + +
ПК.20 + + + + + + + + + + + + + + + +
ПК.21 + + + + + + + + + + + + + + + + +



7.МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ
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ЗК1 + +
ЗК2 + + + +
ЗКЗ + + + + +
ЗК4 + + + +
ЗК5 + + + +
ЗК6 + + +
ЗК7 + + + +
ЗК8 +
ЗК9 + + + + + +
ЗК10 + + +
ЗК11 + + + + + + + + +
ЗК12 + + + + + + + +
з к і з + + + + + + + +
ЗК14 + + + + + + + +
ЗК15 + + + + + + + + + + + +
ЗК16 + + + + + +
ПКЛ + + + + + + + + +
ПК2 + + + + + + + + + +
ПК3 + + + + + + + + + +



ПК.4 + + + + + + + + + +
ПК.5 + + + + + + + + + + +
ПК.6 + + + + + +
ПК.7 + + + + + +
ПК.8 + + + + + + + + + + +
ПК.9 + + + + + + + +
ПК.10 + + + + + + + + + +
ПК.11 + + + + + + + + + + +
ПК.12 + + + + + + + + + + + + + +
ПК.13 + + + + + + + + + + + +
ПК.14 + + + + + + + +
ПК.15 + + + + + + + +
ПК.16 + + + + + + + + + +
ПК.17 + + + + + + +
ПК.18 + + + + + + +
ПК.19 + + + + + + + +
ПК.20 + + + + + +
ПК.21 + + + + + + +



8. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. сайт 

гакоп2 .гада. доу.иа/і а™з/8Ьо^/2145-19.

2. Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. - Чинний 
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запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
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