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ПЕРЕДМОВА 

 

Розроблено проектною групою  у складі: 

керівник проектної групи (гарант освітньо-наукової програми): 

КОЛОСКОВ Володимир Юрійович, завідувач кафедри прикладної меха-

ніки та технологій захисту навколишнього середовища, кандидат технічних 

наук, доцент. 

члени проектної групи: 

АНДРОНОВ Володимир Анатолійович, проректор з наукової роботи – 

начальник науково-дослідного центру, доктор технічних наук, професор; 

КОНДРАТЕНКО Олександр Миколайович, доцент кафедри прикладної 

механіки та технологій захисту навколишнього середовища, кандидат техніч-

них наук, доцент; 

РИБКА Євгеній Олексійович, заступник начальника центру – начальник 

відділу організації науково-дослідної роботи науково-дослідного центру, док-

тор технічних наук, старший дослідник; 

ЧЕРНОБАЙ Геннадій Олександрович, доцент кафедри прикладної меха-

ніки та технологій захисту навколишнього середовища, кандидат технічних 

наук, доцент. 



1 Профіль профільної спеціалізованої освітньо-наукової програми  

зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого на-

вчального закладу та 

структурного підрозділу 

Національний університет цивільного захисту України  

Факультет техногенно-екологічної безпеки 

Кафедра прикладної механіки та технологій захисту навколи-

шнього середовища 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Доктор філософії з технологій захисту навколишнього середо-

вища 

Офіційна назва освіт-

ньої програми 

Освітньо-наукова програма «Техногенно-екологічна безпека» 

зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього сере-

довища»галузь знань 18 «Виробництво та технології» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 52 кредити ЄКТС 

 

Наявність акредитації  

Цикл/рівень HPK України – 9 рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня магістра 

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-наукової програми 

Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати комплек-

сні екологічні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження з про-

блем захисту навколишнього природного середовища, впливу небезпечних чинників на 

довкілля, життєдіяльність і здоров’я людей. 

3 – Характеристика освітньо-наукової програми 

Предметна область (га-

лузь знань, спеціаль-

ність) 

Технології захисту навколишнього середовища, екологічна 

безпека, раціональне природокористування, техногенна безпе-

ка як частина національної безпеки(галузь знань 18 «Виробни-

цтво та технології», спеціальність 183 «Технології захисту на-

вколишнього середовища»). 

Об’єктами професійної діяльності випускника є: 

- законодавство в сфері охорони навколишнього природного 

середовища та екологічної безпеки;  

- загальні принципи забезпечення екологічної безпеки об’єктів; 

- сучасні методи і технології захисту навколишнього середо-

вища; 

- системи і методи моніторингу та прогнозування виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, 

що завдають шкоду довкіллю; 

- методи й засоби оцінювання і зниження ризику виникнення 

та розвитку надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та пов’язаних з нею можливостей завдання шкоди 

живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю;  

- заходи, що вживаються для запобігання виникненню надзви-

чайних ситуацій техногенного і природного характеру та лікві-



дації їх наслідків;  

- управлінські процеси, що забезпечують досягнення мети сис-

теми забезпечення екологічної безпеки. 

Види професійної діяльності (виробничі функції), до яких го-

тується здобувач: проектувальна, організаційна, наукова. 

Орієнтація програми  

 

Програму орієнтовано на отримання знань, вмінь та практич-

них навичок стосовно визначення джерел та параметрів нега-

тивного антропогенного впливу на компоненти навколишнього 

природного середовища, дослідження процесів в екосистемах 

під дією цього впливу та створення технологій захисту довкіл-

ля від подібного впливу на базі системного підходу 

Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Спеціальна освіта та наукова підготовка кадрів вищої кваліфі-

кації для роботи в галузі підготовки кадрів для закладів вищої 

освіти та підрозділів оперативно-рятувальної служби цивіль-

ного захисту. 

Особливості програми Здобувачі вищої освіти набувають наукових, дослідницьких, 

інноваційних компетентностей, поглиблюють освітньо-

наукову складову професійної діяльності. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого  

навчання 

Придатність  

до працевлаштування 

Відповідно до здобутої спеціальності випускник здатний пра-

цювати в області, яка включає забезпечення екологічної рівно-

ваги, мінімізацію техногенного впливу на природне середови-

ще, збереження життя і здоров'я людини та біосфери в цілому, 

атмосфери, гідросфери, літосфери і космосфери, видового 

складу тваринного і рослинного світу, природних ресурсів за 

рахунок використання сучасних технічних засобів, методів ко-

нтролю і прогнозування, розробки та впровадження сучасних 

інноваційних технологій захисту навколишнього природного 

середовища і включає проведення наукових та дослідницьких 

робіт в зазначених напрямах. 

Випускник спроможній здійснювати комплекс робіт щодо роз-

робки нових технологій захисту навколишнього природного се-

редовища, управління системами і засобами забезпечення еко-

логічної безпеки на підприємствах промисловості, комунально-

го і сільського господарства; каналізації, відведення й очищення 

стічних вод; збирання небезпечних відходів; оброблення та ви-

далення безпечних відходів; оброблення та видалення небезпе-

чних відходів; та іншої діяльності щодо поводження з відхода-

ми; інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах; технічних випробувань та дослі-

джень; щодо дослідження й експериментальної розробки у сфе-

рі інших природничих і технічних наук та іншу професійну, на-

укову та технічну діяльність, використовуючи сучасні технічні 

засоби, методи контролю і прогнозування. 

Відповідно до здобутої спеціальності випускник здатний пра-

цювати у підрозділах центрального органу виконавчої влади, 

який забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері цивільного захисту, проектних організаціях, наукових 

установах, експертних організаціях з та техногенної та екологі-

чної безпеки. 

Подальше  навчання Продовження навчання для здобуття наукового ступеня док-

тора наук, зокрема навчання в докторантурі. 



Підвищення кваліфікації у закладах післядипломної освіти і 

наукових установах в Україні. 

Навчання та стажування за кордоном. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Професійно-орієнтоване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через лабораторну практику. 

Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям загальних та фа-

хових компетентностей, достатніх для продукування нових 

ідей, розв’язання комплексних проблем. Оволодіння методоло-

гією наукової роботи, навичками презентації її результатів рід-

ною і іноземною мовами. Отримання навичок науково-

педагогічної роботи у вищій школі. Проведення са-мостійного 

наукового дослідження з використанням ресурсної бази уні-

верситету. Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і 

консультування науковим керівником. Можливість вільного 

вибору не менш ніж 25% дисциплін (за обсягом навантажен-

ня). Основні форми освітнього процесу: лекції, семінари, прак-

тичні заняття, самостійна робота на основі нау-кових публіка-

цій, консультації з науковим керівником. 
Система оцінювання Поточні звіти, усні презентації, поточний контроль, заліки, ус-

ні та письмові екзамени, захист дисертаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетен-

тність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та про-

блеми під час практичної діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає застосування теорій та методів проведення мо-

ніторингу, запобігання виникненню аварій, надзвичайних си-

туацій, оцінювання їх можливих наслідків та їх ліквідування і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов    

Загальні компетентно-

сті 

ЗК 1. Здатність здійснювати філософсько-теоретичне узагаль-

нення проблематики дисертаційного дослідження 

ЗК 2. Здатність аналізувати науково-філософські картини світу, 

їх теоретичні складові 

ЗК 3. Здатність застосовувати філософські методології під час 

аналізу явищ і процесів, які становлять об’єкт і предмет науко-

вих досліджень, зокрема дисертаційного 

ЗК 4. Здатність застосовувати  професійні наукові знання у фі-

лософському осмисленні проблем і перспектив цивілізації, її 

техногенних і соціальних факторів 

ЗК 5. Здатність використовувати основи педагогічної діяльнос-

ті, дидактики вищої школи, традиційні та інноваційні форми 

навчання і педагогічних технологій, наукової організації праці 

викладача закладу вищої освіти 

ЗК 6. Здатність до підготовки і проведення лекцій, семінарсь-

ких (практичних) занять, використання активних методів на-

вчання, організації самостійної і науково-дослідної роботи 

здобувачів і оцінювання їх знань  

ЗК 7. Здатність до самовдосконалення, досягнення найвищої 

професійної майстерності 

ЗК 8. Здатність використовувати можливості освітнього сере-

довища, в тому числі інформаційного, для забезпечення якості 

навчально-виховного процесу 

ЗК 9. Здатність до компетентного володіння українською мо-

вою в професійній і науково-дослідній діяльності 



ЗК 10. Здатність до презентації власних і колективних резуль-

татів професійної та науково-дослідної діяльності іноземною 

мовою на міжнародному рівні 

ЗК 11. Здатність до здійснення ефективної перекладацької дія-

льності  

ЗК 12. Здатність аналізувати й обирати відповідні засоби вимі-

рювання для проведення експериментальних досліджень у га-

лузі екологічної безпеки 

ЗК 13. Здатність використовувати експериментальне облад-

нання під час рішення наукових задач 

Професійні компетент-

ності спеціальності 

(ПК) 

 

ПК 1. Здатність до використання комп’ютерних технологій при 

застосуванні методології системного аналізу в процесі дослі-

дження і розв’язання конкретних задач 

ПК 2. Здатність використовувати методи системного аналізу та 

побудови формальних моделей складних систем 

ПК 3. Здатність самостійно проводити аналіз та обробку ре-

зультатів експериментальних наукових досліджень 

ПК 4. Здатність аналізувати, оптимізувати й застосовувати су-

часні інформаційні технології під час рішення наукових за-

вдань 

ПК 5. Здатність одержувати та візуалізувати інформацію щодо 

поточного стану різних компонентів довкілля   

ПК 6. Здатність до дослідження явищ та процесів, що відбува-

ються в природному середовищі,з використанням теоретичних 

та практичних знань наук про Землю (метеорології і клімато-

логії, гідрології, ґрунтознавства, геології з основами геоморфо-

логії)  

ПК 7. Здатність визначати екологічну, економічну та соціальну 

ефективність природоохоронних заходів, економічних збитків 

від забруднення довкілля та розмірів їх відшкодування   

ПК 8. Здатність до самостійного проведення експерименталь-

них та теоретичних досліджень із застосуванням приладів, об-

ладнання та пакетів спеціальних програм   

ПК 9. Здатність використовувати та застосовувати в професій-

ній діяльності положення національного та міжнародного за-

конодавства у сфері охорони навколишнього природного сере-

довища 

ПК 10. Здатність використовувати методи визначення джерел і 

шляхів надходження у навколишнє природне середовище шкі-

дливих компонентів та здатність оцінювати їх вплив на стан 

здоров'я людини та якість довкілля 

ПК 11. Здатність аналізувати основні чинники, тенденції, нас-

лідки, перспективи урбанізації та принципи роботи міських 

систем 

ПК 12. Здатність використовувати методики, обладнання та за-

соби вимірювальної техніки для проведення достовірних вимі-

рювань в сфері екологічної безпеки 

ПК 13. Здатність використовувати математичні знання для ста-

тистичної обробки даних спостережень за станом довкілля та 

моделювання явищ і процесів, що відбуваються в ньому 

ПК 14. Здатність використовувати знання з екологічної стандар-

тизації, сертифікації, ліцензування в сфері екологічної безпеки   



ПК 15. Здатність застосовувати методи моніторингу атмосфер-

ного повітря, природних вод, ґрунтів та стану біоти   

ПК 16. Здатність аналізувати, застосовувати, розробляти мате-

матичні моделі під час рішення наукових задач 

ПК 17. Здатність аналізувати ризикоутворюючі фактори, роз-

раховувати  ризики та приймати рішення щодо їх зменшення 

7 – Програмні результати навчання 

ПРН01. Аналізувати положення відповідних керівних документів держави з питань мі-

німізації негативного антропогенного впливу сучасних джерел екологічної небезпеки на 

функціонування вітчизняної промисловості та на стан довкілля в цілому. 

ПРН02. Виділяти закономірності побудови раціонального світогляду, антропоїдного обра-

зу світу. Оцінювати динамічні моделі світоустрою (діалектика, синергетика, загальна тео-

рія систем) як структури взаємодії науки й філософії. Формулювати аргументовану пози-

цію в питаннях наукового світогляду. 

ПРН03. Виділяти існуючі сучасні екологічні небезпеки в природному та антропогенному 

середовищах. 

ПРН04. Виділяти об’єкт дослідження з зовнішнього середовища і розглядати його як си-

стему, будувати формальні і змістовні моделі досліджуваних систем. 

ПРН05. Виділяти футурологічні науково-філософські ідеї. 

ПРН06. Визначати можливість та характер прояву порушень екологічної безпеки в різ-

них середовищах та галузях і надавати рекомендації по їх попередженню та мінімізації. 

ПРН07. Використовувати вітчизняні та закордонні бази даних; оперувати різними база-

ми даних для отримання необхідних результатів. 

ПРН08. Використовувати комп’ютерні технології під час застосування методології сис-

темного аналізу в процесі дослідження і розв’язання конкретних задач. 

ПРН09. Використовувати математичні програми MathCad, Maple для аналізу та розраху-

нків. Розв’язувати прикладні та науково-технічні задачі засобами Maple та MathCad. Ви-

користовувати пакет Statistica для аналізу експериментальних та статистичних даних. 

ПРН10. Використовувати нормативні, правові документи в діяльності викладача, проводити 

заняття з використанням різних технологій, методів, прийомів і засобів навчання відповідно 

до вікових та індивідуальних особливостей осіб, що навчаються, застосовувати різні типи і 

форми організації та проведення занять, проводити психолого - педагогічний аналіз і самоа-

наліз занять. 

ПРН11. Використовувати обладнання для вимірювання показників стану природного се-

редовища та упорядковувати, компілювати, узагальнювати результати досліджень. Де-

монструвати практичні навички роботи з вимірювальними приладами. 

ПРН12. Використовувати прикладні програми для розрахунку ризиків. 

ПРН13. Вільно спілкуватися українською мовою під час наукових і професійних диску-

сій. 

ПРН14. Вільно, логічно й точно висловлювати думки відповідно до змісту, умов міжку-

льтурної комунікації. 

ПРН15. Вміти оцінювати наслідки забруднення світового океану, ґрунтів, повітря. 

ПРН16. Володіти навичками використання різних матеріалів, а саме електронних ви-

дань, ресурсів і навчальних матеріалів для підвищення ефективності навчального проце-

су. Застосовувати навички професійного спілкування у навчальних та позанавчальних 

ситуаціях. 

ПРН17. Встановлювати детермінанти наукового пізнання (соціально-економічні, логіко-

теоретичні, духовно-етичні). Розуміти закономірності розвитку категорій і методів філо-

софії. Розуміти парадигми раціональності і її онтичні перспективи. Інтерпретувати текс-

ти філософської культури з тематики, пов’язаної з природою науки, її проблемами і пер-

спективами. Застосовувати філософський досвід в процесі наукового пошуку під час ви-

конання дисертації. 



ПРН18. Застосовувати ресурс знань зі спеціальних дисциплін у розумінні філософських 

проблем науки. Застосовувати філософський досвід в процесі наукового пошуку при ви-

конанні дисертації. 

ПРН19. Застосовувати основні поняття, принципи та технології системного аналізу та 

формальні моделі складних систем. 

ПРН20. Застосовувати систему стандартизації, сертифікації. ліцензування в сфері еколо-

гічної безпеки. 

ПРН21. Застосовувати сучасні освітні технології. Забезпечувати виконання розвиваючої, 

координуючої, управлінської функції викладача у вищому навчальному закладі. 

ПРН22. Здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію.  

ПРН23. Здійснювати якісний переклад текстів (передусім наукового стилю), враховуючи 

фахову специфіку. 

ПРН24. Знати й застосовувати  стандарти усного ділового й наукового спілкування з іно-
земними партнерами й колегами, вимоги до оформлення документації. 

ПРН25. Виконувати міжнародні вимоги до форм репрезентації результатів науково-
дослідної діяльності: доповідей, презентацій, статей, тез тощо. 

ПРН26. Здійснювати редагування наукових текстів, зокрема галузевих. 

ПРН27. Користуватися сучасними технічними засобами й інформаційно-
комунікаційними технологіями для автоматизації перекладацьких операцій. 

ПРН28. Логічно правильно, точно й етично виражати думки відповідно до змісту, умов 
комунікації і адресата в соціальній і науковій діяльності. 

ПРН29. Логічно структурувати зміст навчального матеріалу. Модульно структурувати на-
вчальну і робочу навчальну програму.  Проводити види лекцій за дидактичним призна-
ченням, за функціональними ознаками, за характером побудови. Застосовувати прийоми 
створення проблемних ситуацій. 

ПРН30. Мати уявлення про шляхи впровадження маловідходних технологій в основних 
галузях промисловості України; технології й устаткування для збору, транспортування, 
переробки, утилізації й знешкодження твердих побутових і промислових відходів. 

ПРН31. Описувати сучасні технологічні процеси промислових об’єктів. Визначати характе-
ристики, баланс, причини порушення балансу. Представляти основи моделювання техноло-
гічних процесів, граничні умови, допущення при моделюванні технологічних процесів. 

ПРН32. Описувати функції, склад та можливості сучасного програмного забезпечення,  
принципи його організації і застосування. 

ПРН33. Оцінювати наслідки зміни клімату. 

ПРН34. Пояснювати методи побудови однофакторних, багатофакторних моделей та пе-
ревірки їх на адекватність. 

ПРН35. Пояснювати організацію та методологію дослідження проблеми з точки зору си-
стемного аналізу з урахуванням вибору цілей, розгляду сценаріїв та оцінки ситуації. 

ПРН36. Представляти результати науково-дослідної діяльності відповідно до міжнарод-
них вимог. 

ПРН37. Проводити аналіз, синтез, творче осмислення, оцінювання та систематизацію 

різноманітних інформаційних джерел для проведення. 

ПРН38. Проводити екологічну експертизу потенційно екологічно небезпечних техноло-

гій використання природних ресурсів та сировини, технологій виробництва товарів, яко-

сті товарів та послуг для ліцензування діяльності, що становить екологічну небезпеку. 

ПРН39. Проводити необхідні розрахунки для отримання достовірних даних в екологіч-

них дослідженнях. 

ПРН40. Розуміти гностичну і прогностичну специфіку філософського аналізу. Виділяти 

особливості філософської методології як форми концептуалізації наукового досвіду. 

Аналізувати концептуальні уявлення філософії щодо сутності і розвитку науки. Знахо-

дити і застосовувати філософський інструментарій, адекватний проблемі дисертаційного 

дослідження, у складі його теоретичних підвалин. Виконувати теоретичний аналіз нау-

кових ідей і фактів.   



ПРН41. Самостійно будувати однофакторні, багатофакторні моделі та перевіряти їх на 

адекватність за критеріями Стьюдента, Фішера, Пірсона та використовувати 

комп’ютерну техніку для обробки результатів експериментальних наукових досліджень. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

У викладанні компонентів освітньо-наукової програми 

обов’язкової та вибіркової частини змісту навчання беруть участь 

доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, які мають дос-

від практичної, наукової та педагогічної роботи, зокрема є членами 

спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття вче-

ного ступеню доктора філософії за відповідними спеціальностями. 

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Інструменти та обладнання передбачають наявність технічних та 

наочних засобів навчання, вимірювальних приладів, комп’ютерної 

техніки та необхідного програмного забезпечення, засобів підклю-

чення до мережі Інтернет з виходом до національних та світових 

баз даних, сайтів з архівами публікацій наукових видань, включе-

них до наукометричних баз, тощо. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Навчальний процес з обов’язкових та вибіркових дисциплін забез-

печується методичними комплексами дисциплін, що складаються з 

підручників, методичних розробок до практичних занять, лабора-

торних практикумів, методичних вказівок до самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти, екзаменаційних та тестових запитань різ-

ної складності (для самоперевірки, для іспитів, для тренінгів) тощо. 

 

2 Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна  

послідовність 

2.1 Перелік компонент освітньо-наукової програми 
Код 

компо-

ненти 

Компоненти освітньо-наукової програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кіль-

кість 

кредитів 

Форма  

підсум. 

контролю 
 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти освітньо-наукової програми 

Обов’язкові загальні компоненти 

ОК 1. Філософсько-методологічні основи наукових дослі-

джень 

5 диф.залік 

екзамен 

ОК 2. Академічна іноземна мова 6 диф.залік 

диф.залік 

екзамен 

ОК 3. Управління науковими проектами та інтелектуальна 

власність 

3 екзамен 

ОК 4. Методика викладання у вищій школі 3 екзамен 

ОК 5. Практикум з наукової комунікації 3 екзамен 

ОК 6. Педагогічна практика 3 диф. залік 

Обов’язкові професійні компоненти 

ОК 7. Методи моніторингу стану довкілля 4 екзамен 

ОК 8. Технології захисту довкілля 3 екзамен 

ОК 9. Технології і методи контролю показників якості довкіл-

ля 

3 екзамен 

ОК 10. Технології утилізації небезпечних відходів 3 екзамен 

ОК 11. Математичне моделювання розповсюдження забруд-

нюючих речовин у навколишньому середовищі 

3 екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 39 



1 2 3 4 

Загальний обсяг вибіркових компонент*: 13 

Разом за цикл загальної підготовки  31 

Разом за цикл професійної підготовки  21 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 52 

 

*
 
– 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-наукової програми 
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3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі ана-

лізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач 

діяльності, що передбачені даною освітньо-науковою програмою та рівня сфо-

рмованості компетентностей.  

Нормативна форма випускної атестації – захист дисертації. 

 

  

ОО    ОК 2 

ОО    ОК 1 

ОО    ОК 4 

ОО    ОК 5 

ОО    ОК 6 

ОО    ОК 3 

ОО    ОК 9 

О       ОК 10 

          ОК11 

ОО    ОК 7 

ОО    ОК 8 



4 Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентностям  

та результатам навчання 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ЗК 1. Здатність здійсню-

вати філософсько-

теоретичне узагальнення 

проблематики дисерта-

ційного дослідження. 

ПРН40. Розуміти гностичну і прогнос-

тичну специфіку філософського аналі-

зу. Виділяти особливості філософської 

методології як форми концептуалізації 

наукового досвіду. Аналізувати конце-

птуальні уявлення філософії щодо сут-

ності і розвитку науки. Знаходити і за-

стосовувати філософський інструмен-

тарій, адекватний проблемі дисертацій-

ного дослідження, у складі його теоре-

тичних підвалин. Виконувати теорети-

чний аналіз наукових ідей і фактів.   

ОК 1. Філософсько-

методологічні основи 

наукових досліджень. 

ЗК 2. Здатність аналізу-

вати науково-філософські 

картини світу, їх теоре-

тичні складові. 

ПРН02. Виділяти закономірності побу-

дови раціонального світогляду, антро-

поїдного образу світу. Оцінювати ди-

намічні моделі світоустрою (діалекти-

ка, синергетика, загальна теорія систем) 

як структури взаємодії науки й філосо-

фії. Формулювати аргументовану пози-

цію в питаннях наукового світогляду. 

ОК 1. Філософсько-

методологічні основи 

наукових досліджень. 

ЗК 3. Здатність застосо-

вувати філософські мето-

дології під час аналізу 

явищ і процесів, які ста-

новлять об’єкт і предмет 

наукових досліджень, зо-

крема дисертаційного.  

ПРН17. Встановлювати детермінанти 

наукового пізнання (соціально-

економічні, логіко-теоретичні, духовно-

етичні). Розуміти закономірності роз-

витку категорій і методів філософії. Ро-

зуміти парадигми раціональності і її 

онтичні перспективи. Інтерпретувати 

тексти філософської культури з тема-

тики, пов’язаної з природою науки, її 

проблемами і перспективами. Застосо-

вувати філософський досвід в процесі 

наукового пошуку під час виконання 

дисертації. 

ОК 1. Філософсько-

методологічні основи 

наукових досліджень. 

ЗК 4. Здатність застосо-

вувати професійні науко-

ві знання у філософсько-

му осмисленні проблем і 

перспектив цивілізації, її 

техногенних і соціальних 

факторів. 

ПРН05. Виділяти футурологічні науко-

во-філософські ідеї. 

ПРН18. Застосовувати ресурс знань зі 

спеціальних дисциплін у розумінні фі-

лософських проблем науки. Застосову-

вати філософський досвід в процесі 

наукового пошуку при виконанні ди-

сертації. 

ОК 1. Філософсько-

методологічні основи 

наукових досліджень. 

ЗК 5. Здатність викорис-

товувати основи педаго-

гічної діяльності, дидак-

тики вищої школи, тра-

диційні та інноваційні 

форми навчання і педаго-

ПРН29. Логічно структурувати зміст 

навчального матеріалу. Модульно 

структурувати навчальну і робочу на-

вчальну програму.  Проводити види 

лекцій за дидактичним призначенням, 

за функціональними ознаками, за ха-

ОК 4. Методика ви-

кладання у вищій 

школі. 
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гічних технологій, науко-

вої організації праці ви-

кладача ВНЗ. 

рактером побудови. Застосовувати 

прийоми створення проблемних ситу-

ацій. 

ЗК 6. Здатність до підго-

товки і проведення лек-

цій, семінарських (прак-

тичних) занять, викорис-

тання активних методів 

навчання, організації са-

мостійної і науково-

дослідної роботи здобу-

вачів і оцінювання їх 

знань  

ПРН21. Застосовувати сучасні освітні 

технології. Забезпечувати виконання 

розвиваючої, координуючої, управлін-

ської функції викладача у вищому на-

вчальному закладі. 

ОК 4. Методика ви-

кладання у вищій 

школі. 

ЗК 7. Здатність до самов-

досконалення, досягнен-

ня найвищої професійної 

майстерності 

ПРН22. Здійснювати саморозвиток, 

самоосвіту, самовиховання, самоорга-

нізацію.  

ОК 4. Методика ви-

кладання у вищій 

школі. 

ЗК 8. Здатність викорис-

товувати можливості 

освітнього середовища, в 

тому числі інформацій-

ного, для забезпечення 

якості навчально-

виховного процесу. 

ПРН10. Використовувати нормативні, 

правові документи в діяльності викла-

дача, проводити заняття з використан-

ням різних технологій, методів, прийо-

мів і засобів навчання відповідно до 

вікових та індивідуальних особливос-

тей осіб, що навчаються, застосовувати 

різні типи і форми організації та прове-

дення занять, проводити психолого - 

педагогічний аналіз і самоаналіз занять. 

ПРН16. Володіти навичками викорис-

тання різних матеріалів, а саме елект-

ронних видань, ресурсів і навчальних 

матеріалів для підвищення ефективності 

навчального процесу. Застосовувати на-

вички професійного спілкування у на-

вчальних та поза навчальних ситуаціях. 

ОК 6. Педагогічна 

практика. 

ЗК 9. Здатність до компе-

тентного володіння укра-

їнською мовою в профе-

сійній і науково-

дослідній діяльності. 

ПРН13. Вільно спілкуватися українсь-

кою мовою під час наукових і профе-

сійних дискусій. 

ПРН23. Здійснювати якісний переклад 

текстів (передусім наукового стилю), 

враховуючи фахову специфіку. 

ПРН25. Виконувати міжнародні вимо-

ги до форм репрезентації результатів 

науково-дослідної діяльності: допові-

дей, презентацій, статей, тез тощо. 

ПРН28. Логічно правильно, точно й 

етично виражати думки відповідно до 

змісту, умов комунікації і адресата в 

соціальній і науковій діяльності. 

ОК 5. Практикум з на-

укової комунікації. 

ЗК 10. Здатність до пре-

зентації власних і колек-

ПРН14. Вільно, логічно й точно висло-

влювати думки відповідно до змісту, 

ОК 2. Академічна іно-

земна мова.  
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тивних результатів про-

фесійної та науково-

дослідної діяльності іно-

земною мовою на міжна-

родному рівні. 

умов міжкультурної комунікації. 

ПРН24. Знати й застосовувати  станда-

рти усного ділового й наукового спіл-

кування з іноземними партнерами й 

колегами, вимоги до оформлення до-

кументації. 

ПРН36. Представляти результати нау-

ково-дослідної діяльності відповідно 

до міжнародних вимог. 

ЗК 11. Здатність до здій-

снення ефективної пере-

кладацької діяльності. 

ПРН23. Здійснювати якісний переклад 

текстів (передусім наукового стилю), 

враховуючи фахову специфіку. 

ПРН26. Здійснювати редагування нау-

кових текстів, зокрема галузевих. 

ПРН27. Користуватися сучасними тех-

нічними засобами й інформаційно-

комунікаційними технологіями для ав-

томатизації перекладацьких операцій. 

ОК 2. Академічна іно-

земна мова. 

ЗК 12. Здатність аналізу-

вати й обирати відповідні 

засоби вимірювання для 

проведення експеримен-

тальних досліджень у га-

лузі екологічної безпеки 

ПРН11. Використовувати обладнання 

для вимірювання показників стану 

природного середовища та упорядко-

вувати, компілювати, узагальнювати 

результати досліджень. Демонструвати 

практичні навички роботи з вимірюва-

льними приладами. 

ОК 9. Технології і ме-

тоди контролю показ-

ників якості довкілля. 

ЗК 13 Здатність викорис-

товувати експеримента-

льне обладнання під час 

рішення наукових задач. 

ПРН11. Використовувати обладнання 

для вимірювання показників стану 

природного середовища та упорядко-

вувати, компілювати, узагальнювати 

результати досліджень. Демонструвати 

практичні навички роботи з вимірюва-

льними приладами. 

ОК 9. Технології і ме-

тоди контролю показ-

ників якості довкілля. 

ПК 1. Здатність до вико-

ристання комп’ютерних 

технологій при застосу-

ванні методології систе-

много аналізу в процесі 

дослідження і 

розв’язання конкретних 

задач. 

ПРН08. Використовувати комп’ютерні 

технології під час застосування мето-

дології системного аналізу в процесі 

дослідження і розв’язання конкретних 

задач. 

ПРН35. Пояснювати організацію та 

методологію дослідження проблеми з 

точки зору системного аналізу з ура-

хуванням вибору цілей, розгляду сце-

наріїв та оцінки ситуації. 

ОК 9. Технології і ме-

тоди контролю показ-

ників якості довкілля. 

 

ОК 11. Математичне 

моделювання розпо-

всюдження забруд-

нюючих речовин у 

навколишньому сере-

довищі. 

ПК 2. Здатність викорис-

товувати методи систем-

ного аналізу та побудови 

формальних моделей 

складних систем. 

ПРН04. Виділяти об’єкт дослідження з 

зовнішнього середовища і розглядати 

його як систему, будувати формальні і 

змістовні моделі досліджуваних систем.  

ПРН19. Застосовувати основні понят-

тя, принципи та технології системного 

аналізу та формальні моделі складних 

систем. 

ОК 11. Математичне 

моделювання розпо-

всюдження забруд-

нюючих речовин у 

навколишньому сере-

довищі. 
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ПК 3. Здатність самос-

тійно проводити аналіз та 

обробку результатів екс-

периментальних науко-

вих досліджень. 

ПРН34. Пояснювати методи побудови 

однофакторних, багатофакторних мо-

делей та перевірки їх на адекватність. 

ПРН41. Самостійно будувати однофа-

кторні, багатофакторні моделі та пере-

віряти їх на адекватність за критеріями 

Стьюдента, Фішера, Пірсона та вико-

ристовувати комп’ютерну техніку для 

обробки результатів експерименталь-

них наукових досліджень. 

ОК 9. Технології і ме-

тоди контролю показ-

ників якості довкілля. 

ПК 4. Здатність аналізу-

вати, оптимізувати й за-

стосовувати сучасні ін-

формаційні технології під 

час рішення наукових 

завдань. 

ПРН09. Використовувати математичні 

програми MathCad, Maple для аналізу 

та розрахунків. Розв’язувати прикладні 

та науково-технічні задачі засобами 

Maple та MathCad. Використовувати 

пакет Statistica для аналізу експериме-

нтальних та статистичних даних. 

ПРН12. Використовувати прикладні 

програми для розрахунку ризиків. 

ПРН32. Описувати функції, склад та 

можливості сучасного програмного 

забезпечення,  принципи його органі-

зації і застосування. 

ОК 11. Математичне 

моделювання розпо-

всюдження забруд-

нюючих речовин у 

навколишньому сере-

довищі. 

 

 

ПК 5. Здатність одержу-

вати та візуалізувати ін-

формацію щодо поточно-

го стану різних компоне-

нтів довкілля. 

ПРН01. Аналізувати положення відпо-

відних керівних документів держави з 

питань мінімізації негативного антро-

погенного впливу сучасних джерел 

екологічної небезпеки на функціону-

вання вітчизняної промисловості та на 

стан довкілля в цілому. 

ПРН37. Проводити аналіз, синтез, тво-

рче осмислення, оцінювання та систе-

матизацію різноманітних інформацій-

них джерел для проведення. 

ОК 7. Методи моніто-

рингу стану довкілля. 

ПК 6. Здатність викорис-

товувати знання наук про 

Землю (метеорології і 

кліматології, гідрології, 

ґрунтознавства, геології з 

основами геоморфології) 

для дослідження явищ та 

процесів, що відбувають-

ся в природному середо-

вищі. 

ПРН03. Виділяти існуючі сучасні еко-

логічні небезпеки в природному та ан-

тропогенному середовищах. 

ОК 7. Методи моніто-

рингу стану довкілля. 

 

 

ПК 7. Здатність визнача-

ти екологічну, економіч-

ну та соціальну ефектив-

ність природоохоронних 

заходів, економічних 

збитків від забруднення 

ПРН03. Виділяти існуючі сучасні еко-

логічні небезпеки в природному та ан-

тропогенному середовищах. 

ПРН06. Визначати можливість та ха-

рактер прояву порушень екологічної 

безпеки в різних середовищах та галу-

ОК 8. Технології захи-

сту довкілля. 
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довкілля та розмірів їх 

відшкодування. 

зях і надавати рекомендації по їх по-

передженню та мінімізації. 

ПРН15. Вміти оцінювати наслідки за-

бруднення світового океану, ґрунтів, 

повітря. 

ПК 8. Здатність до 

самостійного проведення 

експериментальних та 

теоретичних досліджень 

із застосуванням 

приладів, обладнання та 

пакетів спеціальних про-

грам. 

ПРН11. Використовувати обладнання 

для вимірювання показників стану 

природного середовища та упорядко-

вувати, компілювати, узагальнювати 

результати досліджень. Демонструвати 

практичні навички роботи з вимірюва-

льними приладами. 

ОК 9. Технології і ме-

тоди контролю показ-

ників якості довкілля. 

ПК 9. Здатність викорис-

товувати та застосовува-

ти в професійній діяльно-

сті положення національ-

ного та міжнародного за-

конодавства у сфері охо-

рони навколишнього 

природного середовища. 

ПРН01. Аналізувати положення відпо-

відних керівних документів держави з 

питань мінімізації негативного антро-

погенного впливу сучасних джерел 

екологічної небезпеки на функціону-

вання вітчизняної промисловості та на 

стан довкілля в цілому. 

ПРН20. Застосовувати систему стан-

дартизації, сертифікації. ліцензування 

в сфері екологічної безпеки. 

ОК 3. Управління на-

уковими проектами та 

інтелектуальна влас-

ність 

 

ОК 8. Технології захи-

сту довкілля 

 

 

ПК 10. Здатність викори-

стовувати методи визна-

чення джерел і шляхів 

надходження у навколи-

шнє природне середови-

ще шкідливих компонен-

тів та здатність оцінюва-

ти їх вплив на стан здо-

ров'я людини та якість 

довкілля. 

ПРН11. Використовувати обладнання 

для вимірювання показників стану 

природного середовища та упорядко-

вувати, компілювати, узагальнювати 

результати досліджень. Демонструвати 

практичні навички роботи з вимірюва-

льними приладами. 

ОК 9. Технології і ме-

тоди контролю показ-

ників якості довкілля. 

ПК 11. Здатність аналізу-

вати основні чинники, 

тенденції, наслідки, пер-

спективи урбанізації та 

принципи роботи міських 

систем. 

ПРН30. Мати уявлення про шляхи 

впровадження маловідходних техноло-

гій в основних галузях промисловості 

України; технології й устаткування для 

збору, транспортування, переробки, 

утилізації й знешкодження твердих 

побутових і промислових відходів. 

ПРН31. Описувати сучасні технологічні 

процеси промислових об’єктів. Визна-

чати характеристики, баланс, причини 

порушення балансу. Представляти ос-

нови моделювання технологічних про-

цесів, граничні умови, допущення при 

моделюванні технологічних процесів. 

ОК 8. Технології захи-

сту довкілля. 

 

ОК 10. Технології 

утилізації небезпеч-

них відходів. 

ПК 12. Здатність викори-

стовувати методики, об-

ладнання та засоби вимі-

ПРН11. Використовувати обладнання 

для вимірювання показників стану 

природного середовища та упорядко-

ОК 9. Технології і ме-

тоди контролю показ-

ників якості довкілля. 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

рювальної техніки для 

проведення достовірних 

вимірювань в сфері еко-

логічної безпеки. 

вувати, компілювати, узагальнювати 

результати досліджень. Демонструвати 

практичні навички роботи з вимірюва-

льними приладами. 

ПК 13. Здатність викори-

стовувати математичні 

знання для статистичної 

обробки даних спостере-

жень за станом довкілля 

та моделювання явищ і 

процесів, що відбувають-

ся в ньому. 

ПРН07. Використовувати вітчизняні та 

закордонні бази даних; оперувати різ-

ними базами даних для отримання не-

обхідних результатів. 

ПРН39. Проводити необхідні розраху-

нки для отримання достовірних даних 

в екологічних дослідженнях. 

ОК 11. Математичне 

моделювання розпо-

всюдження забруд-

нюючих речовин у 

навколишньому сере-

довищі. 

 

 

ПК 14. Здатність викори-

стовувати знання з еколо-

гічної стандартизації, 

сертифікації, ліцензуван-

ня в сфері екологічної 

безпеки.  

ПРН20. Застосовувати систему стан-

дартизації, сертифікації. ліцензування 

в сфері екологічної безпеки. 

ПРН38. Проводити екологічну експер-

тизу потенційно екологічно небезпеч-

них технологій використання природ-

них ресурсів та сировини, технологій 

виробництва товарів, якості товарів та 

послуг для ліцензування діяльності, 

що становить екологічну небезпеку. 

ОК 9. Технології і ме-

тоди контролю показ-

ників якості довкілля. 

ПК 15. Здатність застосо-

вувати методи монітори-

нгу атмосферного повіт-

ря, природних вод, ґрун-

тів та стану біоти. 

ПРН15. Вміти оцінювати наслідки за-

бруднення світового океану, ґрунтів, 

повітря. 

ПРН33. Оцінювати наслідки зміни 

клімату. 

ОК 7. Методи моніто-

рингу стану довкілля. 

ПК 16. Здатність аналізу-

вати, застосовувати,  роз-

робляти математичні мо-

делі під час рішення нау-

кових задач. 

ПРН31. Описувати сучасні технологічні 

процеси промислових об’єктів. Визна-

чати характеристики, баланс, причини 

порушення балансу. Представляти ос-

нови моделювання технологічних про-

цесів, граничні умови, допущення при 

моделюванні технологічних процесів. 

ОК 8. Технології захи-

сту довкілля. 

 

ОК 10. Технології 

утилізації небезпеч-

них відходів. 

ПК 17. Здатність аналізу-

вати ризикоутворюючі 

фактори, розраховувати  

ризики та приймати рі-

шення щодо їх зменшен-

ня. 

ПРН15. Вміти оцінювати наслідки за-

бруднення світового океану, ґрунтів, 

повітря. 

ПРН31. Описувати сучасні технологі-

чні процеси промислових об’єктів. Ви-

значати характеристики, баланс, при-

чини порушення балансу. Представля-

ти основи моделювання технологічних 

процесів, граничні умови, допущення 

при моделюванні технологічних про-

цесів. 

ОК 8. Технології захи-

сту довкілля. 

 

ОК 10. Технології 

утилізації небезпеч-

них відходів. 

 

  



5 Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам  

освітньо-наукової програми 
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К

9
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1
0
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К

1
1

 

ЗК1 *           

ЗК2 *    
     

  

ЗК3 * 
 

         

ЗК4 *   
 

 
 

     

ЗК5    *  
 

     

ЗК6  
  

*        

ЗК7    *        

ЗК8      * 
 

    

ЗК9     *       

ЗК10  *          

ЗК11  *    
 

     

ЗК12         *   

ЗК13         *   

ПК1       
 

 *  * 

ПК2           * 

ПК3         *   

ПК4      
 

    * 

ПК5       *     

ПК6     
  

* 
  

  

ПК7     
 

 
 

* 
 

  

ПК8         *   

ПК9   *     *    

ПК10         *   

ПК11        *  *  

ПК12         *   

ПК13           * 

ПК14         *   

ПК15       *     

ПК16        *  *  

ПК17        *  *  

 



6 Матриця забезпечення програмних результатів навчання  

відповідними компонентами освітньо-наукової програми 
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ПРН01 
  

* 
   

* * 
 

  

ПРН02 *           

ПРН03       * *    

ПРН04           * 

ПРН05 *           

ПРН06        *    

ПРН07           * 

ПРН08         *  * 

ПРН09           * 

ПРН10      *      

ПРН11         *   

ПРН12           * 

ПРН13     *       

ПРН14  *          

ПРН15       * *  *  

ПРН16      *      

ПРН17 *           

ПРН18 *           

ПРН19           * 

ПРН20   *     * *   

ПРН21    *        

ПРН22    *        

ПРН23  *   *       

ПРН24  *          

ПРН25     *       

ПРН26  *          

ПРН27  *          

ПРН28     *       

ПРН29    *        

ПРН30        *  *  

ПРН31        *  *  

ПРН32           * 

ПРН33       *     

ПРН34         *   

ПРН35         *  * 

ПРН36  *          

ПРН37       *     

ПРН38         *   

ПРН39           * 

ПРН40 *           

ПРН41         *   

  



7 Матриця відповідності визначених стандартом компетентностей  

дескрипторам НРК 

Класифікація компетентностей за 

НРК 
Знання Уміння Комунікація 

Автономія та від-

повідальність 

Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність здійснювати філософ-

сько-теоретичне узагальнення про-

блематики дисертаційного дослі-

дження 

+ +  + 

ЗК 2. Здатність аналізувати науково-

філософські картини світу, їх теоре-

тичні складові 

+ +   

ЗК 3. Здатність застосовувати філо-

софські методології під час аналізу 

явищ і процесів, які становлять 

об’єкт і предмет наукових дослі-

джень, зокрема дисертаційного 

+ +  + 

ЗК 4. Здатність застосовувати  профе-

сійні наукові знання у філософському 

осмисленні проблем і перспектив ци-

вілізації, її техногенних і соціальних 

факторів 

+ +  + 

ЗК 5. Здатність використовувати ос-

нови педагогічної діяльності, дидак-

тики вищої школи, традиційні та ін-

новаційні форми навчання і педагогі-

чних технологій, наукової організації 

праці викладача закладу вищої осві-

ти. 

+ + + + 

ЗК 6. Здатність до підготовки і про-

ведення лекцій, семінарських (прак-

тичних) занять, використання актив-

них методів навчання, організації са-

мостійної і науково-дослідної роботи 

здобувачів і оцінювання їх знань 

+ + +  

ЗК 7. Здатність до самовдосконален-

ня, досягнення найвищої професійної 

майстерності 

+   + 

ЗК 8. Здатність використовувати мо-

жливості освітнього середовища, в 

тому числі інформаційного, для за-

безпечення якості навчально-

виховного процесу 

+ + + + 

ЗК 9. Здатність до компетентного во-

лодіння українською мовою в профе-

сійній і науково-дослідній діяльності 

+ + +  

ЗК 10. Здатність до презентації влас-

них і колективних результатів профе-

сійної та науково-дослідної діяльнос-

ті іноземною мовою на міжнародно-

му рівні 

 

+ + +  



Класифікація компетентностей за 

НРК 
Знання Уміння Комунікація 

Автономія та від-

повідальність 

ЗК 11. Здатність до здійснення ефек-

тивної перекладацької діяльності  
+ + +  

ЗК 12. Здатність аналізувати й обира-

ти відповідні засоби вимірювання для 

проведення експериментальних дос-

ліджень у галузі екологічної безпеки 

+ +   

ЗК 13 Здатність використовувати ек-

спериментальне обладнання під час 

рішення наукових задач 

+ +   

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

ПК 1. Здатність до використання 

комп’ютерних технологій при засто-

суванні методології системного ана-

лізу в процесі дослідження і 

розв’язання конкретних задач 

+ +   

ПК 2. Здатність використовувати ме-

тоди системного аналізу та побудови 

формальних моделей складних сис-

тем 

+ +   

ПК 3. Здатність до  самостійного 

планування, організації і проведення 

експериментальних наукових дослі-

джень 

+ +  + 

ПК 4. Здатність самостійно проводи-

ти аналіз та обробку результатів екс-

периментальних наукових дослі-

джень 

+ +  + 

ПК 5. Здатність аналізувати, оптимі-

зувати й застосовувати сучасні інфо-

рмаційні технології під час рішення 

наукових завдань 

+ +   

ПК 6. Здатність одержувати та візуа-

лізувати інформацію щодо поточного 

стану різних компонентів довкілля. 

+ +   

ПК 7. Здатність використовувати 

знання наук про Землю (метеорології 

і кліматології, гідрології, ґрунтознав-

ства, геології з основами геоморфо-

логії) для дослідження явищ та про-

цесів, що відбуваються в природному 

середовищі. 

+ +   

ПК 8. Здатність до самостійного про-

ведення експериментальних та теоре-

тичних досліджень із застосуванням 

приладів, обладнання та пакетів 

спеціальних програм. 

+ +   

ПК 9. Здатність використовувати та 

застосовувати в професійній діяльно-

сті положення національного та між-

народного законодавства у сфері 

охорони навколишнього природного 

+ +   



Класифікація компетентностей за 

НРК 
Знання Уміння Комунікація 

Автономія та від-

повідальність 

середовища. 

ПК 10. Здатність використовувати 

методи визначення джерел і шляхів 

надходження у навколишнє природне 

середовище шкідливих компонентів 

та здатність оцінювати їх вплив на 

стан здоров'я людини та якість до-

вкілля. 

+ +   

ПК 11. Здатність аналізувати основні 

чинники, тенденції, наслідки, перспе-

ктиви урбанізації та принципи роботи 

міських систем. 

+ +   

ПК 12. Здатність використовувати 

методики, обладнання та засоби ви-

мірювальної техніки для проведення 

достовірних вимірювань в сфері еко-

логічної безпеки. 

+ +   

ПК 13. Здатність використовувати 

математичні знання для статистичної 

обробки даних спостережень за ста-

ном довкілля та моделювання явищ і 

процесів, що відбуваються в ньому. 

+ +   

ПК 14. Здатність використовувати 

знання з екологічної стандартизації, 

сертифікації, ліцензування в сфері 

екологічної безпеки.  

+ +   

ПК 15. Здатність застосовувати мето-

ди моніторингу атмосферного повіт-

ря, природних вод, ґрунтів та стану 

біоти. 

+ +   

ПК 16. Здатність аналізувати, засто-

совувати,  розробляти математичні 

моделі під час рішення наукових за-

дач 

+ +   

ПК 17. Здатність аналізувати ризико-

утворюючі фактори, розраховувати  

ризики та приймати рішення щодо їх 

зменшення 

+ +   
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Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 р. № 701. Дата оновлення: 

22.06.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0964-16#Text (дата звер-

нення: 1.06.2020). 
 

 

 

Керівник проектної групи  

(гарант освітньо-наукової програми) 

завідувач кафедри прикладної механіки  

та технологій захисту навколишнього  

середовища, 

кандидат технічних наук, доцент    Володимир КОЛОСКОВ 

 


