
Профіль освітньої програми 

Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Магістр, магістр з технологій захисту навколишнього середовища

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 № 21006913, строк дії до 01.07.2024 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 задачі і проблеми у сфері технології
захисту  навколишнього  середовища  при  здійсненні  професійної
діяльності  або  у  процесі  навчання,  що  передбачає  проведення
досліджень  та  характеризується  комплексністю  і  невизначеністю
умов та вимог

Характеристика освітньої програми
Предметна область Сучасні технології захисту навколишнього середовища, оптимальні

природоохоронні  заходи  та  рішення  для  забезпечення  екологічної
безпеки,  проектування  природоохоронних  засобів  та  екологічно-
безпечних технологічних процесів, аналіз, прогнозування та оцінка
ризиків  техногенного  впливу  на  довкілля  при  здійсненні
господарської діяльності

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Вища  освіта  та  професійна  підготовка  в  області  технологій  захисту
навколишнього середовища
Ключові  слова:  навколишнє  середовище,  захист  довкілля,
антропогенний  вплив,  техногенно-екологічна  безпека,  енерго-  та
ресурсозбереження, екологічні ризики, техноекологія, природоохоронні
заходи, альтернативна енергетика, міське середовище

Особливості 
програми

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Випускники здатні виконувати професійну роботу за Національним
класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
2149.1  Молодший  науковий  співробітник  (галузь  інженерної



справи);
2149.1 Науковий співробітник (галузь інженерної справи)
2149.2 Інженер з охорони навколишнього середовища 
2149.2 Експерт із енергозбереження та енергоефективності
2149.2 Інженер з техногенно-екологічної безпеки 
2148.2  Фахівець  з  геосистемного  моніторингу  навколишнього
середовища
2442.2 Фахівець з управління природокористуванням
2213.2 Інженер з використання водних ресурсів
2213.2 Інженер з відтворення природних екосистем
2213.2 Інженер-проектувальник (водне господарство)

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

Викладання та 
навчання

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

Оцінювання Кредитно-трансферна система, 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.
Публічний захист кваліфікаційної роботи магістра.

Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 

ПР01. Вміти використовувати аналіз при вивченні складних систем,
розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, знати сучасні
досягнення науки і техніки в природоохоронній сфері. 
ПР02.  Вміти  застосовувати  знання  іноземної  мови  для  написання
реферату,  наукової  статті,  наукових  праць  та  спілкування  на
наукових конференціях.
ПР03.  Вміти  використовувати  сучасні  комунікаційні,  комп’ютерні
технології у природоохоронній сфері, збирати, зберігати і обробляти
інформацію  про  стан  навколишнього  середовища,  аналізувати
інформацію про стан довкілля та виробничої сфери для вирішення
завдань професійної діяльності.
ПР04.  Володіти  методологією  планування  і  організації  науково-
дослідної роботи з проблем охорони навколишнього середовища та
методами управління колективами.
ПР05.  Вміти  розробляти  та  управляти  проектами,  оцінювати  та
забезпечувати якість виконаних робіт.
ПР06.  Вміти  генерувати  ідеї  нових  технологій  захисту
навколишнього середовища, обґрунтовувати рішення направлені на
убезпечення довкілля та виробничої сфери.
ПР07.  Вміти  працювати  у  команді  та  міжнародному  колективі  (у
ході стажування, виконання  спільних грантів та проектів).
ПР08. Вміти застосовувати статистичні наукові  методи при обробці
експериментальних даних наукових досліджень в галузі технологій
захисту  навколишнього середовища,  використовувати комп’ютерні
програми для обробки експериментальних даних.
ПР09. Вміти проводити SWOT-аналіз соціо-економіко-екологічного
стану  підприємств,  населених  пунктів,  районів,  областей  та
розробляти стратегії їх сталого розвитку.



ПР10.  Вміти  розробляти  системи  екологічного  управління  з
дотриманням  вимог  ISO  14004,  встановлювати  процедури  та
сприяти  плануванню  природоохоронних  заходів  протягом  всього
життєвого циклу продукції.
ПР11. Володіти принципами комплексного управління відходами та
еколого-економічними  аспектами  їх  утилізації,  основами
проектування полігонів для розміщення відходів, оцінювати їх вплив
на довкілля та людину.
ПР12. Знати принципи промислового планування на різних рівнях
управління  та  вміти  проводити  екологічні  дослідження  з  проблем
територіально-просторового планування.
ПР13. Усвідомлювати загрози фізичного, хімічного та біологічного
забруднення біосфери та його впливу на довкілля і людину, вміти
аналізувати  зміни,  що  відбуваються  в  навколишньому середовищі
під впливом природних і техногенних факторів.
ПР14.  Вміти  здійснювати  оцінку  впливу  промислових  об’єктів  на
навколишнє середовище, розуміти наслідки інженерної діяльності на
довкілля  і  пов’язану  з  цим  відповідальність  за  прийняті  рішення,
планувати  і  проводити  наукові  дослідження  з  проблем  впливу
промислових об’єктів на навколишнє середовище.
ПР15.  Знати  способи  утилізації  і  знезаражування  промислових  і
небезпечних відходів, оцінювати вплив промислових і небезпечних
відходів на довкілля.
ПР16.  Вміти проектувати  і  експлуатувати  сучасні  очисні  системи,
техніку  і  технології  захисту  навколишнього  середовища  та
розробляти відповідні рекомендації.
ПР17.  Вміти  впроваджувати  і  використовувати  найефективніші
новітні відновлювальні джерела енергії  та ресурсоенергозберігаючі
технології у виробничій та соціальній сферах.
ПР18.  Вміти  здійснювати  критичний  аналіз  роботи  гідроспоруд,
обирати  енергозберігаючі  технології  очищення  питної  води,
пропонувати до впровадження у містах та на  виробництвах сучасні
способи очищення промислових і комунальних стоків.
ПР19 Володіти основами проектування природоохоронних заходів в
галузі водного господарства, впроваджувати нові технології охорони
водних об’єктів, планувати і проводити наукові дослідження стану
водних об’єктів.
ПР20. Вміти встановлювати масштаби деградації  земель в процесі
видобування  копалин,  опустелювання  та  підтоплення,  підбирати
технології  рекультивації  площ  кар’єрів  після  видобутку  копалин,
захисту  територій  від  підтоплення,  впроваджувати  технології
рекультивації порушених земель. 
ПР21.  Вміти  запобігати  забрудненню  атмосферного  повітря  на
основі  впровадження  на  підприємствах  сучасного  газоочисного
обладнання.
ПР22. Вміти оцінювати стан забруднення довкілля радіоактивними
речовинами та здійснювати радіологічний контроль, прогнозування
та оцінку ризику,  вміти розробляти та використовувати технології
захисту від радіаційних факторів.
ПР23.  Вміти  використовувати  у  практичній  діяльності  знання
вітчизняного та міжнародного природоохоронного законодавства.



Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом 

ПР24.  Демонструвати  достатні  вміння  щодо  проведення  заходів  з
ліквідації  надзвичайних  ситуацій  та  їх  наслідків  та  проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
ПР25.  Вміти  обирати  оптимальні  заходи  і  засоби,  спрямовані  на
зменшення  професійного  ризику,  захисту  населення,  запобігання
надзвичайним ситуаціям
ВПР26.  Вміти  оцінювати  екологічні  ризики  за  умов  недостатньої
інформації та суперечливих вимог
ВПР27. Вміти використовувати у професійній діяльності знання про
урбанізаційні процеси та принципи роботи міських систем
ВПР28.  Вміти  визначати  природно-кліматичні  та  містобудівельні
умови урбанізованих територій
ВПР29.  Знати основні  композиційно-планувальні  та конструктивні
засоби  планування  міської  забудови  для  зменшення  впливу
екологічно небезпечних факторів довкілля.
Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове 
забезпечення

Випусковою  кафедрою  є  кафедра  інженерної  екології  міст.
Керівником  освітньо-професійної  програми  магістра  за
спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища є
доцент, кандидат технічних наук Дмитренко Т.В.
Науково-педагогічні  спеціальності  (кваліфікації)  науково-
педагогічних  працівників  відповідають  дисциплінам,  які  вони
викладають  за  освітньою  програмою.  Кількість  науково-
педагогічних  працівників,  що  обслуговують  дану  спеціальність  та
працюють  в  університеті  на  постійній  основі,  складає  100  %.
Викладання лекційних дисциплін на 100 % забезпечується науково-
педагогічними  працівниками  з  науковими  ступенями  та  вченими
званнями.  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.

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Стан матеріально-технічної  бази відповідає  вимогам та забезпечує
можливість  ефективного  проведення  освітнього  процесу  та
організації науково-дослідної роботи.
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  та
програмним забезпеченням.
Наявні  приміщення  (навчальні,  навчально-виробничі,  побутові,
спортивні  та інші)  університету відповідають санітарним нормам і
правилам, державним будівельним нормам України.

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Зміст  і  якість  інформаційного  та  навчально-методичного
забезпечення  відповідає  вимогам  і  є  достатнім  для  забезпечення
якісної підготовки фахівців у сучасних умовах.
Інформація  про  освітні  програми,  навчальну,  наукову  і  виховну
діяльність,  структуру  університету,  правила  прийому,  анонси
заходів,  новини  тощо  поширюється  на  офіційному  сайті
Університету (https://www.kname.edu.ua/)
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова має бібліотеку, до складу якої входить
науковий,  студентський  і  абонемент  художньої  літератури  та
читальні зали на 540 посадкових місць. В університеті функціонує
електронний  репозиторій  (http://eprints.kname.edu.ua/),  який
забезпечує  доступ  здобувачів  вищої  освіти  до  методичних  та



навчальних матеріалів  (навчально-методичні комплекси дисциплін,
матеріали  для  самостійної  та  індивідуальної  роботи  студентів.
програми  практик  тощо),  а  також  до  електронної  версії  науково-
технічного збірника «Комунальне господарство міст» та матеріалів
наукових конференцій. Для студентів та викладачів забезпечується
доступ  до  системи  дистанційного  навчання  Moodle
(http://cdo.kname.edu.ua).
Всі комп'ютери бібліотеки підключені до всесвітньої мережі Internet.
В  читальній  залі  організовано  доступ  до  Internet-ресурсів  з
використанням  технологій  Wi-Fi.  Наявний  доступ  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  183  Технології  захисту  навколишнього
середовища,  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


