
Профіль освітньої програми 

Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

Екологія

Спеціальність 101 Екологія
Галузь знань 10 Природничі науки
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Бакалавр, бакалавр з екології

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 
3 роки 10 місяців

Наявність 
акредитації

Міністерство освіти і науки України, сертифікат про акредитацію 
УД № 21008295, строк дії  до 01.07.2028 р.

Цикл/рівень Перший (бакалаврський) рівень
НРК України – 7 рівень
FQ-EHEA – перший цикл
ЕQF-LLL – 6 рівень

Вимоги до рівня 
освіти вступника

Наявність повної загальної середньої освіти,
загальні правила щодо передумов вступу

Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої 
програми

5 років

Мета освітньої програми
Формування у здобувачів  вищої  освіти комплексу знань,  умінь та
навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології,
охорони довкілля та збалансованого природокористування

Характеристика освітньої програми
Предметна область Об’єкт: структура та функціональні компоненти екосистем різного 

рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та 
оптимізація природокористування.
Теоретичний зміст предметної області: Поняття, концепції, 
принципи природничих наук, сучасної екології та їх використання 
для охорони навколишнього середовища, збалансованого 
природокористування та сталого розвитку. 
Методи, методики та технології: Здобувач має оволодіти методами
збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних 
досліджень.
Інструменти  та  обладнання:  обладнання,  устаткування  та
програмне забезпечення,  необхідне для натурних,  лабораторних та
дистанційних  досліджень  будови  та  властивостей  екологічних
систем різного рівня та походження.

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Освітня  програма  є  загальною  та  зорієнтована  на  оволодіння
здобувачем методами збирання, обробки та інтерпретації результатів
екологічних досліджень; навичками науково-виробничої, проектної,
організаційної  та  управлінської  діяльності;  здатністю  до
педагогічної та  просвітницької діяльності в сфері екології, охорони
навколишнього середовища та збалансованого природокористування



Особливості 
програми

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Професії,  професійні  назви  робіт  (згідно  з  чинною  редакцією
Національного  класифікатора  України:  Класифікатор  професій
(ДК 003:2010)):
- лаборанти в галузі біологічних досліджень (3211);
- асистенти ветеринарів, молодші фахівці в агрономії, лісовому, 
водному господарствах та природно-заповідній справі (3212);
- інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки (3119);
- інші технічні фахівці в галузі управління (3439);
- інші державні інспектори (3449)

Подальше навчання Здобуття ступеня магістра
Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

- особистісно-орієнтоване;
- гуманістичне;
- суспільно-практично-орієнтоване;
- проблемно-орієнтоване

Оцінювання Система оцінювання за шкалою ЄКТС шляхом проведення усних та
письмових  екзаменів,  заліків,  практик,  презентацій,  проектної
роботи тощо.

Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 

ПР01. Демонструвати розуміння основних принципів управління 
природоохоронними діями та/або екологічними проектами.
ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи 
охорони довкілля та природокористування.
ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми
в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття 
рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 
природокористування. 
ПР04. Використовувати принципи управління, на яких базується 
система екологічної безпеки.
ПР05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування 
антропогенного навантаження на довкілля. 
ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-
біологічного різноманіття.
ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього 
середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних 
підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду. 
ПР08. Уміти проводити пошук інформації з використанням 
відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.
ПР09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних 
екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.
ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та 
ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних 
досліджень.
ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та 
виробництв на навколишнє середовище. 
ПР12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на
оптимальне  управління  та  поводження  з  виробничими  та
муніципальними відходами.
ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою 



донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері 
екології.
ПР14. Уміти доносити результати діяльності до професійної 
аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення.
ПР15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки
впровадження екологічних проектів. 
ПР16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських 
слухань щодо проблем та формування територій природно-
заповідного фонду та екологічної мережі.
ПР17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки 
реалізації комплексних природоохоронних заходів. 
ПР18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля 
отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та 
відповідальність за прийняття рішень.
ПР19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження 
формальної освіти та самоосвіти.
ПР20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують 
виконання норм і вимог екологічного законодавства.
ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби 
для проведення досліджень, збору та обробки даних.
ПР22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій 
щодо збереження довкілля.
ПР23. Демонструвати навички впровадження природоохоронних 
заходів та проектів.
ПР24. Розуміти і реалізовувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного 
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні.
ПР25. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства
на основі  розуміння  місця предметної  області  у  загальній  системі
знань, використовувати різні види та форми рухової активності для
ведення здорового способу життя.

Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом 

ВПР26.  Впроваджувати  передові  методики  інформування  та
залучення громадськості для планування та врядування довкіллям.
ВПР27.  Розуміти  принципи  економічної  науки,  особливості
функціонування економічних систем.
ВПР28. Застосовувати категоріальний апарат психології  в системі
професійного  навчання  і  практичної  діяльності;  враховувати
основні  психічні  соціально-психологічні  та  психофізіологічні
прояви особистості; сприймати науково обґрунтовану психологічну
інтерпретацію  структурних  елементів  психіки  особистості;
усвідомлювати  власну  психічну  сферу;  аналізувати  різноманітні
види діяльності.
ВПР29.  Здійснювати  професійну  комунікацію:  створювати
комунікативні  продукти,  аналізувати  комунікативну  діяльність;
адекватно реагувати на критику, генерувати та аргументувати нові
ідеї;  здійснювати комунікативний вплив на людей, спонукаючи їх
до  діяльності;  доводити  власні  думки;  виявляти,  застосовувати
інформаційно-комунікативні  технології;  розвивати  навички
міжособистої взаємодії в колективі.
ВПР30.  Використовувати  знання  головних  релігійних  систем  в
соціальному середовищі та професійній діяльності.
ВПР31.  Застосовувати  навички  управління  конфліктами  в



професійній діяльності, засоби та стратегії їхнього регулювання та
розв’язання.
ВПР32. Обґрунтовано використовувати основні принципи, закони і
правила логічного мислення в науковому пізнанні  та  професійній
діяльності.
ВПР33.  Аналізувати  роль  і  значення  сучасного  міста  в  контексті
глобальних і локальних викликів.
ВПР34. Аналізувати історичні факти і документи, які висвітлюють
основні етапи історії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; використовувати
набуті  знання  з  історії  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова  для
усвідомленого  пошуку  маловідомих  і  невідомих  фактів  з  історії
Університету,  факультетів,  кафедр,  життя  та науково-педагогічної
діяльності викладачів, життя студентської громади Університету у
різні  часи  історичного  минулого  і  залучення  цих  даних  у
навчальний  процес;  формувати  усвідомлене,  обґрунтоване
славетними  сторінками  історичної  спадщини  ХНУМГ  ім.  О.  М.
Бекетова  почуття  поваги  до  сумлінної  і  самовідданої  праці
попередніх поколінь викладачів і студентів Університету, гордості
за  вагомі  досягнення  у  створенні  потужної  наукової,  освітньої  і
матеріально-технічної  бази Університету;  використовувати методи
соціальних досліджень.
ВПР35.  Володіти  базовими  методиками  захисту  інтелектуальної
власності; застосовувати правила оформлення прав інтелектуальної
власності.
ВПР36.  Ефективно  спілкуватися  іноземною  мовою  у  діловому
середовищі.
ВПР37.  Застосовувати  мовні,  мовленнєві,  лінгвосоціокультурні  та
комунікативні  навички  для  ефективного  спілкування  іноземною
мовою.
ВПР38.  Вміти  використовувати  нормативно-правові  акти,  що
регламентують  правове  забезпечення  охорони  навколишнього
середовища.
Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове 
забезпечення

Освітня програма забезпечена науково-педагогічними працівниками:
4  професори,  доктори  наук;  34  доценти,  кандидати  наук.  До
викладання дисциплін залучаються науково-педагогічні працівники,
які  мають  відповідну  кваліфікацію,  наукові  ступені  та  звання  та
пройшли  науково-педагогічне  стажування  або  підвищення
кваліфікації  у  провідних  навчальних  та  науково-дослідних
установах.
Всі викладачі мають підтверджений рівень наукової та професійної
активності.

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Навчальний  процес  за  освітньою  програмою  забезпечено
навчальними  аудиторіями  із  мультимедійною  технікою  для
проведення лекційних та практичних занять, трьома комп’ютерними
класами,  чотирма  навчальними  лабораторіями  (фізична,  хіміко-
аналітична,  моніторингу  довкілля,  екотехнологій)  для  проведення
лабораторних  занять  із  природничих  дисциплін  обов’язкових  та
вибіркових  компонентів  ОП.  Лабораторії  обладнано  сучасним
стаціонарним та переносним устаткуванням.

Інформаційне та 
навчально-

Інформаційне  та  навчально-методичне  забезпечення  відповідає
вимогам, є достатнім для забезпечення якісної підготовки фахівців у



методичне 
забезпечення

сучасних умовах і включає в себе: 
- паперові  ресурси  наукової  бібліотеки  ХНУМГ  ім.  О.М.
Бекетова,  до  складу  якої  входить  науковий,  студентський
абонементи, читальні зали на 540 посадкових місць;
- передплатні  фахові  видання  України  з  екології  та  охорони
довкілля (5 найменувань);
- навчально-методичні  комплекси  дисциплін,  матеріали  для
самостійної  та  індивідуальної  роботи  студентів,  програми
практик,  електронні  версії  науково-технічного  збірника
«Комунальне  господарство  міст»  та  матеріалів  наукових
конференцій  ХНУМГ  
ім.  О.М. Бекетова  в  електронному  репозиторії
(http://eprints.kname.edu.ua/);
- дистанційні навчальні курси системи дистанційного навчання
Moodle (http://cdo.kname.edu.ua);
- доступ до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus
в бібліотеці;
- ресурси  всесвітньої  мережі  Internet,  доступ  до  яких
організовано з використанням технологій Wi-Fi.

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

Можливість участі у програмах національної кредитної мобільності 
в інших університетах країни, в яких здійснюється підготовка 
бакалаврів за спеціальністю 101-Екологія, в рамках навчальних 
тренінгів (семінарів, літніх та зимових шкіл тощо), що організовані 
та проводяться такими університетами і сприяють набуттю фахових 
компетенцій, із можливістю зарахування навчальних досягнень за 
програмами технологічної, виробничої та переддипломної практик 
(загальним обсягом до 11 кредитів ЄКТС).

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

Можливість участі в програмах міжнародної кредитної мобільності 
протягом до 10 місяців (2 семестри) на 3-му та 4-му роках навчання 
в рамках угод про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ 
К1) з Університетом Нова Горіца (Республіка Словенія), 
Близькосхідним технологічним університетом (м. Анкара, Турецька 
Республіка) із можливістю зарахування навчальних досягнень 
обсягом до 60 кредитів ЄКТС.

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

http://cdo.kname.edu.ua/
http://eprints.kname.edu.ua/

