
Профіль освітньої програми 

Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

Екологія міст

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

Магістр, магістр з екології

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 
1 рік 4 місяці

Наявність 
акредитації

Міністерство освіти і науки України, 
Сертифікат про акредитацію УД № 21002008.
Строк дії сертифіката до 01.07.2023 р.

Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень
НРК України – 8 рівень
FQ-EHEA – другий цикл
ЕQF-LLL – 7 рівень

Вимоги до рівня 
освіти вступника

Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста

Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої 
програми

5 років

Мета освітньої програми
Здатність розв’язувати складні  спеціалізовані  задачі  та вирішувати
практичні  проблеми  у  сфері  екології,  охорони  довкілля  і
збалансованого  природокористування,  або у процесі  навчання,  що
передбачає  застосування  основних  теорій  та  методів  наук  про
довкілля, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов

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

Вища  освіта  та  професійна  підготовка  в  області  екології  та
збалансованого природокористування
Ключові  слова:  довкілля,  екологічні  системи,  збалансоване
природокористування, сталий розвиток, екологічні ризики, техногенний



вплив, екологічна експертиза
Особливості 
програми

Освітня програма передбачає комплексне вирішення широкого
кола теоретичних і практичних проблем та завдань структурно-
функціональних компонентів урбоекосистем різного рівня та
походження та впровадження інновацій щодо оптимізації
природокористування міських територій

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Випускники здатні виконувати професійну роботу за Національним
класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
2149.2 Інженер з охорони навколишнього середовища 
2442.2 Фахівець з управління природокористуванням
2213.2 Інженер з відтворення природних екосистем
2211.2 Експерт з екології;
2411.2 Екологічний аудитор;
2211.2 Еколог

Подальше навчання Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.
Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Студенто-центроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, лекції,
практичні  заняття,  лабораторні  роботи,  самостійна  робота  з
використанням  підручників,  навчальних  посібників,  консультації,
проектна робота, підготовка кваліфікаційної роботи.

Оцінювання Європейська кредитно-трансферна система (ЕCTS), що передбачає
оцінювання студентів за усі види аудиторної та позааудиторної
навчальної діяльності, спрямовані на опанування навчального
навантаження з освітньої програми.
Письмові екзамени, звіт з практики, презентації індивідуальних
завдань. Проміжний модульний контроль, підсумковий контроль у
формі іспитів та заліків за відповідними дисциплінами,
розрахунково-графічні роботи, курсові роботи.
Публічний захист кваліфікаційної роботи магістра у екзаменаційній
комісії.

Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 

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 розвитку і методології наукового пізнання.
ПР04.  Знати  правові  та  етичні  норми  для  оцінки  професійної
діяльності,  розробки та  реалізації  соціально-значущих екологічних
проектів в умовах суперечливих вимог. 
ПР05. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності
та  реалізації  комплексних  природоохоронних  проектів  з
урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.
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 недвозначно професійні знання,
власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.
ПР09. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні
підходи  до  прийняття  рішень  в  умовах  неповної/недостатньої



інформації та суперечливих вимог.
ПР10.  Демонструвати  обізнаність  щодо  новітніх  принципів  та
методів захисту навколишнього середовища.
ПР11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань
екології, природокористування 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 діяльності 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 оцінки впливу на довкілля.

Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом 

ВПР21.  Вміти  пропонувати,  розробляти,  застосовувати  рішення
щодо розв’язання проблем охорони водних ресурсів.
ВПР22.  Вміти  планувати,  розробляти,  пропонувати,  застосовувати
управлінські рішення щодо управління якістю земельних ресурсів
ВПР23.  Вміти  прогнозувати  і  оцінити  вплив  метеопараметрів  на
розсіяння домішок в атмосфері.
ВПР24. Вміти виконувати розрахунки розсіювання в атмосферному
повітрі  забруднюючих  речовин,  оцінювати  якість  атмосферного
повітря.
Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове 
забезпечення

Випусковою  кафедрою  є  кафедра  інженерної  екології  міст.  Для
реалізації  освітньої  програми  залучаються  висококваліфіковані
викладачі, з них 2 доктори наук, професори, 7 доцентів, кандидатів
наук, 3 старших викладачі.
Науково-педагогічні  спеціальності  (кваліфікації)  науково-
педагогічних  працівників  відповідають  дисциплінам,  які  вони
викладають  за  освітньою  програмою.  Викладачі  мають  стаж
науково-педагогічної  діяльності  понад  десять  років  та
підтверджений рівень наукової та професійної активності, регулярно
підвищують  свою  кваліфікацію  через  виконання  наукових
досліджень,  участь  в  наукових  конференціях  та  семінарах,
стажування в НДІ і ЗВО України та зарубіжних країн.
Керівником  освітньо-професійної  програми  магістра  є  доцент
кафедри  інженерної  екології  міст,  с.н.с.,  кандидат  с.-г.  наук
Дрозд О.М.

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Стан матеріально-технічної  бази відповідає  вимогам та забезпечує
можливість  ефективного  проведення  освітнього  процесу  та
організації науково-дослідної роботи з освітньої програми.
Для  підготовки  здобувачів  використовуються  2  спеціалізовані



лабораторії:  навчальна  лабораторія  з  прикладної  екології,
лабораторія  екологічного  моніторингу,  а  також  спеціалізована
навчальна комп’ютерна аудиторія з необхідним обладнанням.

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Зміст  і  якість  інформаційного  та  навчально-методичного
забезпечення освітньої  програми відповідає  вимогам і  є  достатнім
для забезпечення якісної підготовки фахівців у сучасних умовах.
Здобувачі  за  освітньою програмою 101 Екологія  мають доступ до
методичних  та  навчальних  матеріалів  (навчально-методичні
комплекси дисциплін,  матеріали для самостійної  та індивідуальної
роботи студентів. програми практик тощо), інших видань.
В університеті функціонує офіційний сайт, де поширюється важлива
інформація,  бібліотека,  електронний репозиторій,  для  студентів  та
викладачів  забезпечується  доступ  до  системи  дистанційного
навчання  Moodle,  до  всесвітньої  мережі  Internet  та  до
наукометричних баз даних Web of Science та Scopus.

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

Можливість участі у програмах національної кредитної мобільності
в  інших  університетах  країни,  в  яких  здійснюється  підготовка
магістрів  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 практик.

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

Можливість участі в програмах міжнародної кредитної мобільності в
рамках угод про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ К1)
з Університетом Нова Горіца (Республіка Словенія), Близькосхідним
технологічним університетом (м. Анкара, Турецька Республіка)

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

Відповідно до умов прийому


