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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено відповідно до стандарту вищої освіти України за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 10 – «Природничі науки», 

спеціальність 101 – «Екологія», затвердженого і введеного в дію наказом Міні-

стерства освіти і науки України від 4 жовтня 2018 року № 1066 проектною 

групою у складі: 

керівник проектної групи (гарант освітньо-професійної програми): 

БРИГАДА Олена Володимирівна, доцент кафедри охорони праці  

та техногенно-екологічної безпеки, кандидат технічних наук, доцент; 
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начальник науково-дослідного центру, доктор технічних наук, професор; 
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1 Профіль освітньо-професійної програми «Екологічна безпека»  

зі спеціальності 101 «Екологія» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та струк-

турного підрозділу 

Національний університет цивільного захисту України  

Факультет техногенно-екологічної безпеки 

Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр з екології 

Офіційна назва освіт-

ньої програми 

Освітньо-професійна програма «Екологічна безпека» підготов-

ки магістра зі спеціальності 101 «Екологія» галузь знань 10 

«Природничі науки» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  

Наявність акредитації  

Цикл/рівень HPK України – 8 рівень  

Передумови наявність вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» 

Мова (и) викладання  українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса пос-

тійного розміщення 

опису освітньої про-

грами 

www.nuczu.edu.ua 

2 – Мета освітньо-професійної програми 

Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосу-

вання у професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область 

(галузь знань, спеціа-

льність) 

Поняття, концепції, принципи природничих наук, сучасної 

екології та їх використання для охорони навколишнього сере-

довища, збалансованого природокористування та сталого роз-

витку. 

Галузь знань 10 «Природничі науки». 

Спеціальність 101 «Екологія».  

Орієнтація програми  

 

Програма базується на загальновідомих наукових результатах 

із урахуванням особливостей підготовки фахівців з питань еко-

логічної безпеки. 

Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Спеціальна освіта та професійна підготовка у галузі екологіч-

ної безпеки 

Особливості програми Необхідність практики, стажування. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до праце-

влаштування 

Професійні назви робіт за ДК 003:2010: 

Експерт з екології, код КП 2211.2;  

Еколог, код КП 2211.2; 

Інженер з переробки радіоактивних відходів, Інженер-технолог 

з очищення води, код КП 2146.2; 

Інженер з охорони навколишнього середовища, код КП 2149.2; 

Інженер з техногенно-екологічної безпеки, код КП 2149.2; 

Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду, 

код КП 3439; 

Організатор природокористування, код КП 3439; 



Інженер з охорони природних екосистем, код КП 2213.2; 

Інженер з відтворення природних екосистем, код КП 2213.2; 

Інженер з природокористування, код КП 2213.2; 

Технік-еколог, код КП 3211; 

Інспектор з охорони природи, код КП 3212. 
Подальше  навчання Можливість навчання за програмою 8 рівня HPK України 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Професійно-орієнтоване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через наукову практику. 

Система оцінювання Поточні звіти, усні презентації, поточний контроль, заліки, усні 

та письмові екзамени, захист звіту з практики, стажування, за-

хист кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна  

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері еколо-

гії, охорони довкілля та збалансованого природокористування 

під час здійснення професійної діяльності або у процесі на-

вчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснен-

ня інновацій, які характеризуються комплексністю та невизна-

ченістю умов та вимог 

Загальні  

компетентності 

К01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

К02. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

К03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

К04. Здатність розробляти та управляти проектами.  

К05. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

К07. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети. 

К08. Здатність проведення науково-практичних досліджень в 

професійній сфері. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

К09. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для 

дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування. 

К10. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

критичному осмисленні екологічних проблем. 

К11. Здатність до використання принципів, методів та організа-

ційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

К12. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та про-

гнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у 

професійній діяльності. 

К13. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців 

та нефахівців. 

К14. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в 

процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування. 

К15. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою еко-

логічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природо-

користування, в умовах неповної інформації та суперечливих 

вимог.  

К16. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на ос-

нові інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля 

та збалансованого природокористування. 

 



К17. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шля-

хом творчого застосування існуючих та генерування нових 

ідей. 

К18. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природ-

них та антропогенних факторів екологічної небезпеки на до-

вкілля та людину. 

7 – Програмні результати навчання 

ПР01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля 

ПР02. Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній 

діяльності 

ПР03. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого роз-

витку і методології наукового пізнання 

ПР04. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та ре-

алізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог 

ПР05. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації ком-

плексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обме-

жень 

ПР06. Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому 

числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання 

ПР07. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-

суспільній сферах діяльності 

ПР08. Уміти доносити зрозуміло і неоднозначно професійні знання, власні обґрунтуван-

ня і висновки до фахівців і широкого загалу 

ПР09. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні  підходи до прийн-

яття рішень в умовах неповної/недостатньої  інформації та суперечливих вимог 

ПР10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколи-

шнього середовища  

ПР11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природо-

користування та захисту довкілля 

ПР12. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки 

антропогенного впливу на природні середовища 

ПР13. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяль-

ності на довкілля 

ПР14. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних 

непередбачуваних умовах 

ПР15. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих 

вимог 

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в 

залежності від екологічних умов. 

ПР17. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних 

галузей для вирішення практичних задач і проблем екології. 

ПР18. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при 

проведенні інноваційної діяльності 

ПР19. Уміти самостійно планувати виконання інноваційного завдання та формулювати 

висновки за його результатами 

ПР20. Володіти основами еколого-інженерного проектування та еколого-експертної оці-

нки впливу на довкілля 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації ОПП 

Кадрове 

забезпечення 

У викладанні навчальних дисциплін беруть участь доктори наук, 

професори, кандидати наук, доценти, які мають досвід практичної, 

наукової та педагогічної роботи. 

 



Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення, необхідне 

для натурних, лабораторних та дистанційних досліджень будови та 

властивостей екологічних систем різного рівня та походження. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Навчальний процес з обов’язкових дисциплін забезпечується мето-

дичними комплексами дисциплін, що складаються з підручників, 

методичних розробок до практичних занять, самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти, екзаменаційних та тестових запитань різ-

ної складності (для самоперевірки, для екзаменів, для тренінгів) 

тощо. 

 

2 Перелік компонент освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 

2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми 

Код  

компоненти 

Компоненти профільної спеціалізованої 

освітньо-професійної програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма  

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

Обов’язкові загальні компоненти 

ОК 1. Стратегія сталого розвитку   3 екзамен 

ОК 2. 
Гідробіологія 6,5 

екзамен 

диф.залік 

ОК 3. Методологія та організація наукових дослі-

джень 
6 

диф.залік 

екзамен 

ОК 4. Охорона праці в галузі 4 екзамен 

Обов’язкові професійні компоненти 

ОК 5. Процеси та апарати пилогазоочищення 4 екзамен 

ОК 6. Водопостачання та водовідведення 4,5 екзамен 

ОК 7. 
Поводження з відходами 9 

екзамен  

диф. залік  

ОК 8. Природоохоронні технології 3 екзамен 

ОК 9. Переддипломна практика 6 диф. залік 

 Комплексний екзамен 1,5  

ОК 10. Виконання та захист кваліфікаційної роботи 6,5  

Загальний обсяг обов’язкових компонент:   54,0 

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми* 

Загальний обсяг вибіркових компонент:     36,0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОПП     90 
 

*
 
– Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному 

університеті цивільного захисту України здобувач вищої освіти має право обирати будь-яку 

навчальну дисципліну за спеціальністю або з інших спеціальностей, за якими здійснюється 

освітня діяльність в університеті. 

 



2.2  Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 
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3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної ро-

боти. Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання комплексної 

проблеми у сфері екології, охорони довкілля та/або збалансованого природо-

користування, що супроводжується проведенням досліджень та/або застосу-

ванням інноваційних підходів. У кваліфікаційній роботі не може бути академі-

чного плагіату, фальсифікації та списування. 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі ана-

лізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач 

діяльності, що передбачені даною освітньо-професійною програмою та рівня 

сформованості компетентностей.  

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті НУЦЗ 

України. 

Нормативна форма випускної атестації – захист кваліфікаційної роботи. 

 

ОО    ОК 1 

ОО    ОК 6 

ОО    ОК 4      ОК 8 

ОО    ОК 3 ОО    ОК 7 ОО    ОК 2 

     ОК 9 

ОО    ОК 5 

ОК 10 



4 Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентностям  

та результатам навчання 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

К01. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

ПР01. Знати та розуміти фундамента-

льні і прикладні аспекти наук про до-

вкілля.  

ОК 1. Стратегія стало-

го розвитку  

ОК 2. Гідробіологія 

ОК 3. Методологія та 

організація наукових 

досліджень 

ОК 5. Процеси та апа-

рати пилогазоочищення 

ОК 6. Водопостачання 

та водовідведення  

ОК 7. Поводження з 

відходами 

ПР03. Знати на рівні новітніх досяг-

нень основні концепції природознав-

ства, сталого розвитку і методології 

наукового пізнання. 

ОК 3. Методологія та 

організація наукових 

досліджень 

К02. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення.  

ПР10. Демонструвати обізнаність 

щодо новітніх принципів та методів 

захисту навколишнього середовища. 

ПР15. Оцінювати екологічні ризики 

за умов недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 

ПР16. Вибирати оптимальну страте-

гію господарювання та/або природо-

користування в залежності від еколо-

гічних умов. 

ОК 5. Процеси та апа-

рати пилогазоочищен-

ня 

ОК 9. Переддипломна 

практика 

ОК 10. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи 

К03. Здатність генерувати 

нові ідеї 

ПР14. Застосовувати нові підходи для 

вироблення стратегії прийняття рі-

шень у складних непередбачуваних 

умовах. 

ПР16. Вибирати оптимальну страте-

гію господарювання та/або природо-

користування в залежності від еколо-

гічних умов. 

ПР17. Критично осмислювати теорії, 

принципи, методи і поняття з різних 

предметних галузей для вирішення 

практичних задач і проблем екології. 

ОК 9. Переддипломна 

практика 

ОК 10. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи 

 

К04. Здатність розробляти 

та управляти проектами 

ПР04. Знати правові та етичні норми 

для оцінки професійної діяльності, 

розробки та реалізації соціально-

значущих екологічних проектів в 

умовах суперечливих вимог 

ОК 1. Стратегія стало-

го розвитку  

ОК 3. Методологія та 

організація наукових 

досліджень 

ОК 6. Водопостачання 

та водовідведення  

ОК 7. Поводження з 

відходами 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

К05. Здатність спілкува-

тися іноземною мовою. 

ПР07. Уміти спілкуватися іноземною 

мовою в науковій, виробничій та со-

ціально-суспільній сферах діяльності 

ОК 9. Переддипломна 

практика 

ОК 10. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи 

К06. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу ін-

формації з різних джерел. 

ПР08. Уміти доносити зрозуміло і не-

однозначно професійні знання, власні 

обґрунтування і висновки до фахівців 

і широкого загалу. 

ПР11. Уміти використовувати сучасні 

інформаційні ресурси з питань еколо-

гії, природокористування та захисту 

довкілля. 

ПР18. Уміти використовувати сучасні 

методи обробки і інтерпретації інфо-

рмації при проведенні інноваційної 

діяльності. 

ОК 5. Процеси та апа-

рати пилогазоочищен-

ня 

ПР11. Уміти використовувати сучасні 

інформаційні ресурси з питань еколо-

гії, природокористування та захисту 

довкілля 

ОК 2. Гідробіологія 

К07. Здатність мотивува-

ти людей та рухатись до 

спільної мети 

ПР05. Демонструвати здатність до 

організації колективної діяльності та 

реалізації комплексних природоохо-

ронних проектів з урахуванням наяв-

них ресурсів та часових обмежень. 

ПР09. Знати принципи управління 

персоналом та ресурсами, основні пі-

дходи до прийняття рішень в умовах 

неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 

ОК 1. Стратегія стало-

го розвитку 

ПР09. Знати принципи управління 

персоналом та ресурсами, основні пі-

дходи до прийняття рішень в умовах 

неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 

ПР14. Застосовувати нові підходи для 

вироблення стратегії прийняття рі-

шень у складних непередбачуваних 

умовах. 

ОК 4. Охорона праці в 

галузі 

К08. Здатність проведен-

ня науково-практичних 

досліджень в професійній 

сфері. 

ПР06. Знати новітні методи та ін-

струментальні засоби екологічних 

досліджень, у тому числі методи та 

засоби математичного і геоінформа-

ційного моделювання. 

ОК 6. Водопостачання 

та водовідведення  

ОК 7. Поводження з 

відходами 

ОК 9. Переддипломна 

практика 

ОК 10. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

К09. Обізнаність на рівні 

новітніх досягнень, необ-

хідних для дослідницької 

та/або інноваційної діяль-

ності у сфері екології, 

охорони довкілля та зба-

лансованого природоко-

ристування 

ПР01. Знати та розуміти фундамента-

льні і прикладні аспекти наук про до-

вкілля. 

ПР02. Уміти використовувати еколо-

гічні закономірності у професійній 

діяльності. 

ПР03. Знати на рівні новітніх досяг-

нень основні концепції природознав-

ства, сталого розвитку і методології 

наукового пізнання. 

ОК 5. Процеси та апа-

рати пилогазоочищен-

ня 

ОК 6. Водопостачання 

та водовідведення  

ОК 7. Поводження з 

відходами 

ПР02. Уміти використовувати конце-

птуальні екологічні закономірності у 

професійній діяльності. 

ОК 3. Методологія та 

організація наукових 

досліджень 

ОК 9. Переддипломна 

практика 

ОК 10. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи 

ПР03. Знати на рівні новітніх досяг-

нень основні концепції природознав-

ства, сталого розвитку і методології 

наукового пізнання. 

ОК 2. Гідробіологія 

К10. Здатність застосову-

вати міждисциплінарні 

підходи при критичному 

осмисленні екологічних 

проблем 

ПР04. Знати правові та етичні норми 

для оцінки професійної діяльності, 

розробки та реалізації соціально-

значущих екологічних проектів в 

умовах суперечливих вимог 

ОК 1. Стратегія стало-

го розвитку  

ОК 6. Водопостачання 

та водовідведення  

ОК 7. Поводження з 

відходами 

ПР12. Уміти оцінювати ландшафтне і 

біологічне різноманіття та аналізува-

ти наслідки антропогенного впливу 

на природні середовища. 

ОК 2. Гідробіологія 

К11. Здатність до викори-

стання принципів, методів 

та організаційних проце-

дур дослідницької та/або 

інноваційної діяльності. 

ПР05. Демонструвати здатність до 

організації колективної діяльності та 

реалізації комплексних природоохо-

ронних проектів з урахуванням наяв-

них ресурсів та часових обмежень. 

ПР19. Уміти самостійно планувати 

виконання інноваційного завдання та 

формулювати висновки за його ре-

зультатами. 

ОК 9. Комплексний ек-

замен 

ОК 10. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи 

ПР. 03. Знати на рівні новітніх досяг-

нень основні концепції природознав-

ства, сталого розвитку і методології 

наукового пізнання. 

ОК 3. Методологія та 

організація наукових 

досліджень 

К12. Здатність застосову-

вати нові підходи до ана-

лізу та прогнозування 

складних явищ, критич-

ного осмислення проблем 

ПР06. Знати новітні методи та ін-

струментальні засоби екологічних 

досліджень, у тому числі методи та 

засоби математичного і геоінформа-

ційного моделювання. 

ОК 6. Водопостачання 

та водовідведення  

ОК 7. Поводження з 

відходами 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

у професійній діяльності ПР20. Володіти основами еколого-

інженерного проектування та еколо-

го-експертної оцінки впливу на до-

вкілля. 

ПР10 Демонструвати обізнаність що-

до новітніх принципів та методів за-

хисту навколишнього середовища. 

ПР18 Уміти використовувати сучасні 

методи обробки і інтерпретації інфо-

рмації при проведенні інноваційної 

діяльності. 

ПР19 Уміти самостійно планувати 

виконання інноваційного завдання та 

формулювати висновки за його ре-

зультатами. 

ОК 1. Стратегія стало-

го розвитку  

ОК 10. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи 

К13. Здатність доводити 

знання та власні висновки 

до фахівців та нефахівців. 

ПР08. Уміти доносити зрозуміло і не-

двозначно професійні знання, власні 

обґрунтування і висновки до фахівців 

і широкого загалу. 

ОК 4. Охорона праці в 

галузі 

ОК 5. Процеси та апа-

рати пилогазоочищення 

К14 Здатність управляти 

стратегічним розвитком 

команди в процесі здійс-

нення професійної діяль-

ності у сфері екології, 

охорони довкілля та зба-

лансованого природоко-

ристування 

ПР14. Застосовувати нові підходи для 

вироблення стратегії прийняття рі-

шень у складних непередбачуваних 

умовах.  

ПР15 Оцінювати екологічні ризики за 

умов недостатньої інформації та су-

перечливих вимог. 

ПР16 Вибирати оптимальну страте-

гію господарювання та/або природо-

користування в залежності від еколо-

гічних умов. 

ОК 1. Стратегія стало-

го розвитку  

 

ПР05. Демонструвати здатність до 

організації колективної діяльності та 

реалізації комплексних природоохо-

ронних проектів з урахуванням наяв-

них ресурсів та часових обмежень. 

ПР09. Знати принципи управління 

персоналом та ресурсами, основні пі-

дходи 

до прийняття рішень в умовах непов-

ної/недостатньої інформації та супе-

речливих вимог 

ПР12. Уміти оцінювати ландшафтне і 

біологічне різноманіття та аналізува-

ти наслідки антропогенного впливу 

на природні середовища. 

ОК 8. Природоохорон-

ні технології 

 

К15. Здатність до органі-

зації робіт, пов’язаних з 

оцінкою екологічного 

стану, захистом довкілля 

та оптимізацією природо-

ПР10. Демонструвати обізнаність 

щодо новітніх принципів та методів 

захисту навколишнього середовища. 

ПР11. Уміти використовувати сучасні 

інформаційні ресурси з питань еколо-

ОК 5. Процеси та апа-

рати пилогазоочищення 

ОК 8. Природоохорон-

ні технології 

ОК 10. Виконання та 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

користування, в умовах 

неповної інформації та 

суперечливих вимог. 

гії, природокористування та захисту 

довкілля. 

ПР13. Уміти оцінювати потенційний 

вплив техногенних об’єктів та госпо-

дарської діяльності на довкілля. 

захист кваліфікаційної 

роботи 

К16. Здатність до самоос-

віти та підвищення квалі-

фікації на основі іннова-

ційних підходів у сфері 

екології, охорони довкіл-

ля та збалансованого при-

родокористування. 

ПР11. Уміти використовувати сучасні 

інформаційні ресурси з питань еколо-

гії, природокористування та захисту 

довкілля. 

ОК 9. Переддипломна 

практика 

ОК 10. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи 

К17. Здатність самостійно 

розробляти екологічні 

проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та 

генерування нових ідей. 

ПР14. Застосовувати нові підходи для 

вироблення стратегії прийняття рі-

шень у складних непередбачуваних 

умовах. 

ПР20. Володіти основами еколого-

інженерного проектування та еколо-

го-експертної оцінки впливу на до-

вкілля. 

ОК 10. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи 

К18. Здатність оцінювати 

рівень негативного впли-

ву природних та антропо-

генних факторів екологі-

чної небезпеки на довкіл-

ля та людину 

ПР12. Уміти оцінювати ландшафтне і 

біологічне різноманіття та аналізува-

ти наслідки антропогенного впливу 

на природні середовища. 

ПР13. Уміти оцінювати потенційний 

вплив техногенних об’єктів та госпо-

дарської діяльності на довкілля. 

ОК 1. Стратегія стало-

го розвитку  

ОК 10. Виконання та 

захист кваліфікаційної 

роботи 

ПР13. Уміти оцінювати потенційний 

вплив техногенних об’єктів та госпо-

дарської діяльності на довкілля. 

ПР15. Оцінювати екологічні ризики 

за умов недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 

ПР16. Вибирати оптимальну страте-

гію господарювання та/або природо-

користування в залежності від еколо-

гічних умов. 

ОК 6. Водопостачання 

та водовідведення  

ОК 7. Поводження з 

відходами 

ПР13. Уміти оцінювати потенційний 

вплив техногенних об’єктів та госпо-

дарської діяльності на довкілля. 

ПР15. Оцінювати екологічні ризики 

за умов недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 

ПР19. Уміти самостійно планувати 

виконання інноваційного завдання та 

формулювати висновки за його ре-

зультатами. 

ОК 3. Методологія та 

організація наукових 

досліджень 

 



5 Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 

К01 * * *  * * *    

К02     *    * * 

К03         * * 

К04 *  *   * *    

К05         * * 

К06  *    * *    

К07 *   *       

К08      * *  * * 

К09  * *  * * *  * * 

К10 * *    * *    

К11   *      * * 

К12 *     * *   * 

К13    * *      

К14 *       *   

К15     *   *  * 

К16         * * 

К17          * 

К18 *  *   * *   * 



6 Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійної 

програми 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 

ПР01 * * *  * * *    

ПР02   *  * * *  * * 

ПР03  * *  * * *    

ПР04 *  *   * *    

ПР05 *       * * * 

ПР06      * *  * * 

ПР07         * * 

ПР08    * *      

ПР09 *   *    *   

ПР10 *    *   * * * 

ПР11  *   *   * * * 

ПР12 * *      *  * 

ПР13 *    * * * *  * 

ПР14 *   *     * * 

ПР15 *    * * * * * * 

ПР16 *    * * *  * * 

ПР17         * * 

ПР18 *    *     * 

ПР19 *       *  * 

ПР20      * *   * 

 



7 Матриця відповідності визначених стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності 

К01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  + +   

К02. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  + +  + 

К03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).   +  + 

К04. Здатність розробляти та управляти проектами.  + +  + 

К05. Здатність спілкуватися іноземною мовою.   + +  

К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.   + +  

К07. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.   + + 

К08. Здатність проведення науково-практичних досліджень в професійній сфері. + +  + 

Спеціальні (фахові) компетентності 

К09. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або 

інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого при-

родокористування. 
+ +   

К10. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмис-

ленні екологічних проблем. 
+ +   

К11. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур до-

слідницької та/або інноваційної діяльності. 
  + + 

К12. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних 

явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності. 
+ +  + 

К13. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців. +  +  

К14. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення 

професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого при-

родокористування. 
  + + 

К15. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захи-

стом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформа-

ції та суперечливих вимог.  
+ +   

К16. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних під-

ходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. 
 + +  



Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

К17. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого засто-

сування існуючих та генерування нових ідей. 
 +  + 

К18. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних 

факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину. 
 +  + 
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