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1. Загальна характеристика 

101 «Екологія»
Тип диплома та обсяг про
грами

Диплом бакалавра, перший (бакалаврський) рівень, 3 
роки 10 міс., 240 кредити ЄКТС

Освітня кваліфікація Бакалавр з екології
Кваліфікація в дипломі Бакалавр з екології
Вищий навчальний заклад Таврійський державний агротехнологічний університет
Ліцензуюча інституція Міністерство освіти і науки України, 

Україна, пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135
Рівень програми QF for ЕНЕА -  перший цикл, EQF for LLL -  6 рівень; 

НРК України -  6 рівень

Опис предметної області

О б’єкт: структура та функціональні компоненти екоси
стем різного рівня та походження; антропогенний вплив 
на довкілля та оптимізація природокористування.
Ціль навчання: формування у здобувачів вищої освіти 
комплексу знань, умінь та навичок для застосування в 
професійній діяльності у сфері екології, охорони довкіл
ля та збалансованого природокористування через теоре
тичне та практичне навчання.
Теоретичний зміст предметної області. Поняття, кон
цепції, принципи природничих наук, сучасної екології та 
їх використання для охорони навколишнього середови
ща, збалансованого природокористування та сталого ро
звитку. Застосування концепцій, теорій та наукових ме
тодів природничих наук для розв’язання спеціалізованих 
задач та вирішення практичних екологічних проблем, які 
характеризуються комплексністю, невизначеністю умов. 
Методи, методики та технології. Здобувач має оволо
діти методами збирання, обробки та інтерпретації ре
зультатів екологічних досліджень; навичками науково- 
виробничої, проектної, організаційної та управлінської 
діяльності; здатністю до педагогічної та просвітницької 
діяльності в сфері екології, охорони навколишнього се
редовища та збалансованого природокористування. 
Інструменти та обладнання: обладнання, устаткування 
та програмне забезпечення, необхідне для натурних, ла
бораторних та дистанційних досліджень будови та влас
тивостей екологічних систем різного рівня та походжен
ня.

Академічні права випуск
ників

Можливість навчання за програмою другого (магістер
ського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових квалі
фікацій в системі післядипломної освіти.
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2. Характеристика програми

1 Предметна об
ласть
(галузь знань)

10 «Природничі науки»

2 Перелік ком
петентностей 
випускника

Інтегральна компетентність:
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони до
вкілля і збалансованого природокористування, що передбачає 
застосування основних теорій та методів наук про довкілля, 
які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності:
1. Знання та критичне розуміння предметної області та про
фесійної діяльності;
2. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій;
3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
4. Здатність до професійного спілкування державною та іно
земною мовами;
5. Здатність спілкуватися з представниками інших професій
них груп різного рівня для донесення інформації та власного 
досвіду;
6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
7. Здатність до участі у проведенні досліджень на відповідно
му рівні;
8. Здатність працювати в команді, використовуючи навички 
міжособистісної взаємодії;
9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
робіт.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
1. Демонструвати розуміння основних принципів управління 
природоохоронними діями та/або екологічними проектами;
2. Формулювати основні екологічні закони, правила та прин
ципи охорони довкілля та природокористування;
3. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні про
блеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і 
прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та опти
мального природокористування;
4. Компілювати принципи управління, на яких базується сис
тема екологічної безпеки;
5. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування 
антропогенного навантаження на довкілля;
6. Аналізувати фактори, що визначають формування ландша
фтно-біологічного різноманіття;
7. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього се-
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редовища із застосуванням інноваційних підходів та міжнаро
дного та вітчизняного досвіду;
8. Проводити пошук інформації з використанням відповідних 
джерел для прийняття обґрунтованих рішень;
9. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних 
екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішен
ня;
10. Застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресур
си Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних 
досліджень;
11. Прогнозувати вплив технологічних процесів та вироб
ництв на навколишнє середовище.
12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направле
них на оптимальне управління та поводження з виробничими 
та муніципальними відходами;
13. Формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою до
несення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері 
екології;
14. Формувати тексти, робити презентації та повідомлення 
для професійної аудиторії та широкого загалу з дотриманням 
професійної сумлінності та унеможливлення плагіату;
15. Пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки 
впровадження екологічних проектів;
16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських 
слухань щодо проблем та формування територій природно- 
заповідного фонду та екологічної мережі;
17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та нас
лідки реалізації комплексних природоохоронних заходів;
18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи зад
ля отримання результату з акцентом на професійну сумлін
ність та відповідальність за прийняття рішень;
19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження 
формальної освіти та самоосвіти;
20. Формувати запити та визначати дії, що забезпечують ви
конання норм і вимог екологічного законодавства;
21. Обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для 
проведення досліджень, збору та обробки даних;
22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекоменда
цій щодо збереження довкілля із залученням громадськості.

3 Орієнтація
програми

Освітня та прикладна. Здатність розв’язувати широке 
коло проблем та завдань в процесі охорони, відтворювання та 
збереження біорізноманіття шляхом розуміння їх біологічних 
особливостей та використання як теоретичних, так і практич
них методів. Моделювання, прогнозування та шляхи вирі
шення негативних та антропогенних небезпек з використан
ням теоретичних та практичних методів та методик.
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4 Особливості
програми

Освітня складова програми. Програма передбачає ди
ференційований підхід до здобувачів вищої освіти очної і за
очної форми навчання у вищому навчальному закладі, які 
здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Програма передбачає 240 кредити ЄКТС. Для 
обов’язкових навчальних дисциплін -  176 кредитів, з яких 55 
кредитів ЄКТС -  це дисципліни загальної підготовки (філо
софія, іноземна мова за фаховим спрямуванням, історія та ку
льтура України, українська мова за фаховим спрямуванням, 
вища математика та фізика, геологія з основами геоморфоло
гії, інформатика і системологія, хімія з основами біогеохімії, 
що передбачають набуття здобувачем загальноосвітніх ком- 
петентностей, мовних компетентностей, універсальних нави
чок. На дисципліни за вибором студента передбачено 60 кре
дитів ЄКТС.

Наукова складова програми. Наукова складова освіт
ньо-професійної програми передбачає планування та здійс
нення власних наукових досліджень під керівництвом НПП.

Особливістю наукової складової освітньо-професійної 
програми підготовки бакалавра зі спеціальності 101 Екологія 
є набуття теоретичних знань та практичних навичок з критич
ної оцінки сучасних елементів технології збереження та від
новлення біорізноманіття, вирішення негативних та антропо
генних небезпек та проведення власних наукових досліджень 
з перевірки новітніх заходів в умовах природного середовища.

5 Академічні 
права випуск
ників

Навчання для розвитку та самовдосконалення у науковій 
та професійній сферах діяльності, а також інших споріднених 
галузях наукових знань:

- підготовка на 2-ому (магістерському) рівні НРК Украї
ни зі спеціальності;

- навчання на 2-ому (магістерському) рівні НРК України 
у споріднених галузях наукових знань;

- освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у 
тому числі закордонні), що містять додаткові освітні компо
ненти.

6 Праце
влаштування

Дослідницька та викладацька діяльність у сфері екології. 
Адміністративна та управлінська діяльність у сфері екології. 
Професійна діяльність в галузях технологій захисту навколи
шнього середовища та природоохоронної сфери, інженерно- 
технологічної діяльності на промислових підприємствах, у 
вищих навчальних закладах, у проектних установах та науко
во-дослідних інститутах і лабораторіях, у природозахисних 
організаціях органів державної влади та інспекційної діяльно
сті з техногенного і екологічного нагляду.
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7 Продовження
освіти

Навчання для розвитку та самовдосконалення у науковій 
та професійній сферах діяльності, а також інших споріднених 
галузях наукових знань:

Можливість навчатися за програмою другого (магістерсь
кого) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія або 
суміжною галуззю знань;

-  освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у 
тому числі закордонні), що містять додаткові освітні компо
ненти.

Стиль та методика навчання
8 Підходи до ви

кладання та 
навчання

Підхід до викладання та навчання передбачає:
-  впровадження активних методів навчання, що забезпе

чують особистісно-зорієнтований підхід і розвиток мислення 
здобувачів;

-  підтримка та консультування здобувачів з боку науково- 
педагогічних та наукових працівників Таврійського держав
ного агротехнологічного університету і галузевих науково- 
дослідних інститутів, у тому числі забезпечення доступу до 
сучасного обладнання;

-  залучення до консультування здобувачів визнаних фахі- 
вців-практиків заповідних територій та природничих наук;

-  тісна співпраця здобувачів зі своїми науковими керівни
ками;

-  інформаційну підтримку щодо участі здобувачів у кон
курсах на одержання наукових стипендій, премій, грантів (у 
тому числі міжнародних);

-  надання можливості здобувачам приймати участь у під
готовці наукових проектів конкурсів Міністерства освіти і 
науки України.

9 Система оці
нювання

Освітня складова програми. Система оцінювання знань 
за дисциплінами освітньо-професійної програми складається з 
поточного та підсумкового контролю.

Поточний контроль знань здобувачів проводиться в усній 
або тестовій формі (опитування за результатами опрацьовано
го матеріалу).

Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену/заліку 
проводиться у письмовій формі, з подальшою усною співбесі
дою.

У межах дисциплін, що забезпечують професійну підго
товку, на оцінки з поточного і підсумкового контролів може 
позитивно впливати наявність у здобувана підготовлених та 
опублікованих наукових публікацій у збірниках.

Наукова складова програми. Оцінювання наукової дія
льності здобувачів здійснюється на основі кількісних та якіс
них показників, що характеризують підготовку наукових 
праць, участь у конференціях.
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10 Форма конт
ролю успішно
сті навчання 
аспіранта (здо
бувана)

Освітня складова програми. Підсумковий контроль ус
пішності навчання здобувана проводиться у формі:

-  екзамену за результатами вивчення дисциплін освітньої 
програми, а також комплексний фаховий екзамен за результа
тами вивчення дисциплін професійної підготовки;

-  залік за результатами вивчення всіх інших дисциплін, 
що передбачені навчальним планом.

3. Програмні результати навчання

Компетентності, якими повинен 
здобувач вищої освіти

Програмні результати 
навчання

Найменування на
вчальних дисциплін

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1 Обов’язкові навчальні дисципліни

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Історія та культура 
Україникористуватися науковою літера

турою; логічно та доказово усно 
викласти матеріал, відповісти на 
поставлені питання; використо
вуючи наукову літературу про
водити аналіз різних поглядів 
істориків щодо місця Київської 
держави в історії українського 
народу та етногенезу українців; 
на підставі аналізу історичних 
фактів виявляти причини руйну
вання української державності; 
на основі наявних наукових дже
рел визначити досягнення і хиби 
козацької державності та місце 
козацтва в політичній Історії 
України; виявити причини під
несення національного руху в 
Україні наприкінці XIX - почат
ку XX ст., особливості у станов
ленні українських партій та ана
лізувати їх програми, втілення 
програмних положень у практи
чній діяльності в роки українсь
кої національно-демократичної 
революції 1917-1920-х рр.; ви
значити причини та наслідки со
ціалістичних перетворень в 
Україні у 20-х -  30-х рр. XX ст., 
виявити витоки українського на-

предмет, завдання, методи іс
торичного дослідження та на
укову періодизацію; особливо
сті розвитку людського суспі
льства на території України, 
проблеми у дослідженні етно
генезу слов’ян; соціально- 
політичний і економічний 
устрій держав Київська Русь та 
Галицько-Волинської держави 
у часи їх становлення, розквіту 
і занепаду; причини та наслід
ки втрати українським наро
дом своєї державності, еволю
цію соціально-економічного і 
політичного життя українсь
ких земель у XIV -  XVII ст.; 
причини виникнення українсь
кого козацтва та його роль в 
суспільно-політичній історії 
України, значення договору 
1654 р. для подальшої долі 
України; суспільно- 
політичний та економічний 
розвиток України в умовах 
бездержав’я XIX -  початку XX 
ст., та особливості політичної 
боротьби в період української 
революції у 1917 -  1920 рр., - 
українське питання в міжнаро-
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ціоналізму і особливості практи
чної діяльності ОУН; показати 
місце і роль українського народу 
у роки другої світової і Великої 
Вітчизняної війни; аналізувати 
суспільно-політичні та економі
чні процеси в Україні 40-х 80-х 
рр. і виділити основні причини 
необхідності змін; на підставі 
аналізу історичних фактів та су
часної суспільно-політичної і 
економічної ситуації в Україні 
робити певні прогнози щодо по
дальшого розвитку України, ба
чити за програмними положен
нями реальну діяльність україн
ських партій у розв'язанні про
блем нашого суспільства; утвер
джувати гуманістичні ідеї, мора
льні та етичні засади у процесі 
здійснення професійної діяльно
сті; орієнтуватися в основних 
етапах розвитку та еволюції 
української культури та теорети
чних формах рефлексії над нею; 
берегти і примножувати культу
рні надбання українського наро
ду, визначити роль української 
культури у контексті всесвітньо
го процесу та її місце і значення 
у системі загальнолюдської ци
вілізації

дній політиці напередодні та 
на початку Другої світової 
війни, особливості суспільно- 
політичної ситуації в Україні у 
роки Великої вітчизняної вій
ни, законодавче оформлення 
кордонів України; соціально- 
економічні процеси та полі
тичне становище в Україні у 
другій половині 40-х - першій 
половині 80-х років; досягнен
ня та проблеми розвитку дер
жавності України в сучасних 
умовах; основні поняття куль
тури, її функції та роль у фор
муванні особистості, теорети
чні джерела формування укра
їнської культурологічної дум
ки, особливості та специфіку 
розвитку української культу
ри; набутки матеріальної і ду
ховної культури українського 
народу; закономірності виник
нення, розвитку та функціону
вання культур регіонів Украї
ни, їх взаємозв’язок і наступ
ність; досягнення, місце та 
роль української культури в 
контексті світової культури.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Філософія
визначати своє місце в соціаль
ній структурі суспільства, а та
кож соціальні ролі, які може ви
конувати людина в житті; пояс
нювати появу феномену особис
тості, чинники, що сприяють фо
рмуванню особистості, механіз
ми соціалізації; знати основні 
механізми соціальної регуляції 
поведінки особистості: суспільні 
ідеали, цінності, норми; оцінити 
характер взаємозв’язку „природа 
-  людина -  суспільство”, виро-

формування системи знань 
студентів про соціальну сис
тему суспільства, розуміння 
сутності соціального життя та 
соціальної структури суспільс
тва, а також навичок аналізу 
соціальних явищ і процесів
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бити власне ставлення до ролі 
новітніх наукових досягнень у 
розвитку людства; засвоїти ви
значення категорії «соціальний 
процес», виділення основних 
видів процесів: диференціації, 
інтеграції, мобільності, соціаль
ного конфлікту; використовувати 
отримані теоретичні знання для 
оцінки конкретних ситуацій, що 
виникають у повсякденному 
житті; передбачувати та аналізу
вати можливі наслідки таких си
туацій; володіти основами соціо
логічного аналізу
Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Українська мова за 

професійним спря
муванням

норми сучасної української літе
ратурної мови й практично ово
лодіти ними; правильно викори
стовувати різні мовні засоби від
повідно до комунікативних намі
рів влучно висловлювати думки 
для успішного розв’язання про
блем і завдань у професійній дія
льності; сприймати, відтворюва
ти, редагувати тексти офіційно- 
ділового й наукового стилів; 
скорочувати та створювати нау
кові тексти професійного спря
мування, складати план, конс
пект, реферат тощо; складати 
різні типи документів, правильно 
добираючи мовні засоби, що ре
презентують їх спецмфіку; пос
луговуватися лексикографічними 
джерелами та іншою допоміж
ною довідковою літературою, 
необхідною для самостійного 
вдосконалення мовної культури

норми сучасної української 
літературної мови й практично 
оволодіти ними; правильно 
використовувати різні мовні 
засоби відповідно до комуні
кативних намірів влучно ви
словлювати думки для успіш
ного розв’язання проблем і 
завдань у професійній діяль
ності; сприймати, відтворюва
ти, редагувати тексти офіцій
но-ділового й наукового сти
лів; скорочувати та створюва
ти наукові тексти професійно
го спрямування, складати 
план, конспект, реферат тощо; 
складати різні типи докумен
тів, правильно добираючи мо
вні засоби, що репрезентують 
їх специфіку; послуговуватися 
лексикографічними джерелами 
та іншою допоміжною довід
ковою літературою, необхід
ною для самостійного вдоско
налення мовної культури

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Іноземна мова за 
фаховим спряму
ванням

розуміти розгорнуте мовлення 
академічного та загального хара
ктеру стандартною мовою у но
рмальному темпі; читати й розпі-

лексичний матеріал в обсязі 
побутової та фахової темати
ки; продуктивний граматичний 
мінімум студентів немовних
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знавати з високим рівнем самос
тійності широкий діапазон лек
сики країнознавчого характеру; 
використовувати мову невиму
шено, брати активну участь у 
розгорнутих бесідах і дискусіях, 
обґрунтовуючи свої погляди; 
робити загальні описи та презен
тації навчальних та загальновжи
ваних тем, використовуючи від
повідний лексичний мінімум; 
володіти загальними правилами 
писемного мовлення: писемний 
опис своєї родини, своїх автобіо
графічних даних, складати ано
тацію до прочитаного матеріалу

закладів освіти, до якого 
включено основні видо-часові 
форми дієслова, модальні діє
слова; пасивний стан; ступені 
порівняння прикметників та 
прислівників; числівники; 
умовний стан; інфінітив; узго
дження часів

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Вища математика 
та фізикадосліджувати та розв'язувати си

стеми лінійних рівнянь; обчис
лювати границі; обчислювати 
похідні; аналізувати дані за до
помогою методів математичної 
статистики; розв’язувати в своїй 
діяльності актуальні задачі прак
тики та розуміти написані на су
часному науковому рівні резуль
тати інших дослідників і тим са
мим удосконалювати свої профе
сійні здібності

основні поняття, формули, ме
тоди рішення, алгоритми осно
вні фізичні величини, одиниці 
їх вимірювань, основи теорії 
похибок і правила обробки 
результатів вимірювань; зага
льні фізичні та біофізичні за
кономірності

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Інформатика і сис- 
темологіявизначати найбільш ефективні 

форми використання комп'ютер
ної техніки; виконувати основні 
операції з файлами та папками в 
середовищі Windows; викорис
товувати вбудовані до ОС редак
тори для підготовки різноманіт
них документів та оформлення 
обчислювальних алгоритмів; 
опрацьовувати інформацію за 
допомогою текстового процесора 
MS Word; опрацьовувати інфор
мацію за допомогою табличного 
процесора MS Excel; проводити 
складні математичні розрахунки 
за допомогою пакету прикладних

основні поняття інформацій
них технологій; роль і місце 
інформаційних технологій у 
сучасному суспільстві; техно
логії обробки та аналізу даних, 
математичне та графічно- 
інформаційне програмне за
безпечення; склад, призначен
ня та основні функції таблич
ного процесора і можливості їх 
використання у майбутній 
професійній діяльності; осно
ви комп'ютерної графіки; ор
ганізацію обчислювальних ро
біт у математичному пакеті 
МаЙзСАО; технологію і орга-
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програм Mathcad; розв'язувати 
задачі по обробці інформації та 
обчислювальної математики з 
використанням мови програму
вання VBA.

нізацію розв'язування задач на 
комп'ютері в математичному 
пакеті МаПпСАО

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Хімія з основами 
біогеохіміїсамостійно працювати з навча

льною та довідковою літерату
рою; орієнтуватись в біохімічних 
реакціях, які складають основу 
метаболізму білків, нуклеїнових 
кислот, вуглеводів, ліпідів, віта
мінів, мінеральних речовин, ліків 
природного походження і ксено- 
біотиків; самостійно виконувати 
біохімічні аналізи біологічних 
об’єктів та давати клініко- 
біохімічну оцінку одержаних 
результатів; використовуючи 
всю сукупність знань з теоретич
ної та прикладної біохімії, пра
вильно орієнтуватись при оцінці 
біохімічних аналізів в умовах 
норми та при патології; визнача
ти за вмістом метаболітів ксено- 
біотиків в крові і сечі фермента
тивні перетворення лікарських 
речовин і розкривати їх значення 
для механізму дії ліків

сучасні теоретичні положення 
про будову атома, хімічний 
зв’язок, хімічну кінетику і 
термодинаміку, властивості 
електролітів і неелектролітів, 
хімічних елементів та їх най
важливіших сполук; хімічний 
склад, будову та властивості 
речовин, що є компонентами 
узагальнених об’єктів діяльно
сті рослин, грунтів, опадів, 
повітря, добрив, хімічних за
собів захисту рослин тощо; 
основні методи якісного і кі
лькісного аналізу іонів, прос
тих і складних речовин, їх 
принцип, хід виконання аналі
зу, розрахунки

1.2 Дисципліни за вибором студента
Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Безпека жит

тєдіяльності і осно
ви охорони праці

оцінити відповідність санітарно- 
гігієнічних умов праці нормам; 
обґрунтувати раціональні методи 
нормалізації умов праці в конк
ретній виробничій ситуації; про
аналізувати умови праці за шкід
ливими факторами; контролюва
ти дотримання вимог з виробни
чої санітарії; провести інструк
тажі на робочому місці; оцінити 
безпечність технологічного об
ладнання за окремими чинника
ми; оцінити безпечність вироб
ничих процесів за окремими 
чинниками; вибрати заходи по-

основні законодавчі акти про 
охорону праці; навчання з пи
тань охорони праці при підго
товці працівників, при їх при
йнятті на роботу та в період 
роботи; гігієнічна класифікація 
шкідливих речовин за харак
тером дії на організм людини 
та класи небезпечності шкід
ливих речовин; основні методи 
профілактики отруєнь та про
фесійних захворювань; гігієні
чне нормування забруднення 
повітря шкідливими речови
нами; вимоги санітарних норм
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передження електротравматизму 
при переході напруги на норма- 
льнонеструмоведучі частини; 
визначити необхідні технічні рі
шення системи попередження 
пожежі; діяти та надавати адек
ватну першу допомогу при вини
кненні надзвичайних ситуацій

до виробничого освітлення; 
складові безпечності техноло
гічного процесу і обладнання; 
засоби попередження електро- 
травм від дотику до струмове- 
дучих частин; методи та речо
вини, що застосовуються при 
гасінні пожеж; первинні та 
стаціонарні засоби пожежога
сіння; колективні та індивідуа
льні засоби захисту людей під 
час пожеж; класифікацію над
звичайних ситуацій та порядок 
дій при їх виникненні

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Геологія з основа
ми геоморфологіїрозрізняти породоутворюючі і 

рудні мінерали, а також важливі 
гірські породи земної кори; дава
ти господарську оцінку розробки 
корисних копалин; користувати
ся структурно - геоморфологіч
ними методами пошуку перспек
тивних геоструктур на корисні 
копалини; користуватися геоло
гічними картами і розрізами, 
знати принципи їх побудови і 
призначення; визначати міру 
екологічного впливу геологічних 
впливів на природне середовище 
і природоохоронні заходи. Знан
ня, якими повинен оволодіти 
студент, і перелік умінь угрупо
вано відповідно до структурних 
компонентів пізнавальної діяль
ності. Так: фундаментальні знан
ня, до яких віднесені пункти «а» 
і «б»; предметно-видові знання 
об'єднують пункти «в», «г», «д», 
«є»; загальні функціональні 
уміння зазначені пунктами «ж», 
«з», «і»; виховні уміння визначе
но пунктом «ї».

сучасні питання загальної гео
логії і зв'язок її з іншими гео
логічними дисциплінами, ос
новні етапи розвитку геологіч
них знань і господарське зна
чення геологічних наук; про 
походження Землі, її властиво
сті, будову і про головні гіпо
тези розвитку земної кори; ос
новні етапи розвитку Землі і 
геологічну хронологію; харак
тер ендогенних і екзогенних 
геодинамічних процесів і їх 
вплив на формування геотек
тур, геоструктур і геоскульп- 
тур; сучасну структуру земної 
кори і особливості її історич
ного розвитку.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Психологія
використовувати практично ос
новні закони психології

можливості і властивості люд
ської психіки, її основні функ
ції; форми і характеристику
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етапів вікового розвитку лю
дини від індивіда до форму
вання рис індивідуальності, 
особистості, роль в цьому про
цесі свідомості; основні харак
теристики процесу формуван
ня мотиваційної сфери діяль
ності людини, мотиви, які спо
нукають людину до навчаль
ної, творчої, підприємницької 
та трудової діяльності; сут
ність соціально-психологічних 
проблем людини, груп і колек
тивів, соціально- 
психологічного клімату в об'є
днаннях людей, організаціях; 
психологію міжособистісної 
культури спілкування людей 
взагалі і в діловій сфері зокре
ма; психологію професійної 
діяльності в умовах ринкових 
відносин, психологію бізнесу і 
ділових переговорів та управ
ління

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Етика та естетика
використовувати систему етич
них індикаторів для визначення 
змісту етичних інтересів та 
орієнтацій людини ; 
співвідносити прекрасне з без
образним, підвищене з низин
ним;
використовувати основи сучас
ного етикету у житті; 
використовувати знання для 
більш комфортних та толерант
них відносин у житті, 
формувати основні морально- 
етичні вимоги як для свого жит
тя, так і для навколишнього сус
пільства.
використовувати надбанні знан
ня для конкретних умов 
обґрунтувати свій або чужий 
моральний вибір для конкретних 
умов

закономірності формування 
етичної структури суспільст
ва, джерела та фактори етич
ної стратифікації; основні 
складові етичної мобільності, 
склад етичної структури су
часного; основні естетичні 
поняття, визначати предмет 
естетики та ії завдання; етапи 
становлення етичної та есте
тичної думки в Україні та Ро
сії; що входить до складу ку
льтури поведінки людини
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Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Інтелектуальна
власністьзакласти досліди; відповідно до 

програми досліджень проводити 
обліки та спостереження; здійс
нити статистичний аналіз експе
риментальних даних відповідно 
до обраного методу і дати оцінку 
якості проведеному досліду

методи пошуку інформації че
рез бібліотечні фонди, 
комп’ютерні системи інфор
маційного забезпечення, пері
одичну пресу, застосовувати 
отримані знання на практиці й 
у професійній діяльності

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Охорона навколи
шнього середовищапроводити відповідні фізико- 

хімічні аналізи і розробляти 
комплекс заходів з охорони ґру
нтів з урахуванням грунтово- 
екологічних умов конкретної те
риторії; оцінювати масштаби 
існуючих та спрогнозовувати 
розвиток можливих деградацій- 
них процесів внаслідок водної 
ерозії та дефляції грунтів, їх те
хногенного руйнування та забру
днення; визначати способи реку
льтивації техногенне порушених 
земель, розробляти проекти ре
культивації земель; оцінювати 
екологічний стан лісових ресу
рсів за специфічними показни
ками; оцінювати екологічний 
стан поверхневих водних джерел 
за специфічними показниками; 
оцінювати екологічний стан по
вітряного басейну конкретного 
регіону за даними моніторинго- 
вих спостережень.

класифікацію природних ресу
рсів та їх роль у народному 
господарстві; забезпеченість 
України природними ресурса
ми; мінерально-сировинні ре
сурси України та їх раціональ
не використання; біологічні 
ресурси, їх охорону і раціона
льне використання; загальну 
характеристику земельних ре
сурсів України, їх кількісну та 
якісну оцінку; фактори дегра
дації ґрунтового покриву, ме
ханізми їх прояву, специфічні 
методи вивчення та оцінюван
ня масштабів деградаційних 
процесів; комплекс заходів з 
охорони ґрунтів для конкрет
ної території з урахуванням 
природно-кліматичних умов; 
радіонуклідне забруднення 
земельних ресурсів і особли
вості їх використання; гірни
чо-технічні, інженерні та мелі
оративні методи рекультивації 
порушених земель; загальну 
характеристику водних ресур
сів України, ресурси прісної 
води, класифікацію факторів і 
способів очищення води; зага
льну характеристику повітря
них ресурсів України; норма
тивно-законодавчу базу охо
рони і раціонального викорис
тання природних ресурсів в 
Україні.
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2 Цикл професійної підготовки
2.1 Обов’язкові дисципліни

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Вступ до фаху
раціонально планувати свою 
підготовку із врахуванням тісно
го зв'язку всіх навчальних дис
циплін; формувати та розвивати 
навички наукової діяльності; ко
ристуватися бібліотечними ката
логами, аналізувати інформацію, 
працювати з науковими, фондо
вими матеріалами та періодикою, 
здійснювати пошук інформації в 
мережі ІЩегпеІ:; формувати про
фесійні навички освоєння елеме
нтів та складових майбутньої 
спеціальності

систему підготовки бакалаврів 
у вищих навчальних закладах; 
значення навчальних дисциплін 
із циклів підготовки фахівців- 
екологів для формування май
бутньої майстерності; кваліфі
каційні вимоги до бакалавра 
екологічного напряму; сучасні 
напрями розвитку екологічних 
знань; сутність загальнонауко- 
вих та спеціальних методів і 
принципів проведення екологі
чних досліджень; структуру, 
завдання, функції та правовий 
статус державної служби у га
лузі охорони навколишнього 
середовища.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Топографія з осно
вами картографіївиконати теодолітну і топографі

чну (мензульну і тахіометричну) 
зйомку; нівелювання трас і пове
рхонь. Опанувати методами і 
навиками роботи з топографіч
ними приладами;способами об
числення і розподілу площ; рі
шенням землевпорядних задач на 
топографічних планах і картах

предмет і задачі топографії; 
роль топографії в землеустрої; 
поняття про розміри та форму 
землі; елементи заміру на міс
цевості; одиниці вимірів у то
пографії; масштаби; умовні 
знаки; основні форми рельєфу 
та їх зображення на планах і 
картах; орієнтування ліній; ос
новні системи координат; куто
ві, лінійні і висотні виміри; ме
тоди виконання топографічних 
зйомок; теорію помилок вимі
рів; методи урівнювання топо
графічних вимірів; типи оптич
них і радіофізичних далекомі
рів.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Метеорологія і 
кліматологіяорганізовувати метеороло

гічну службу і спостереження; 
здійснювати метеорологічні спо
стереження в системі моніторин
гу якості атмосферного повітря; 
документувати результати спо
стережень; застосовувати методи

закономірності формування 
погодних та кліматичних умов, 
їх вплив на процеси і об’єкти 
лісового господарства, фізичні 
характеристики й закони, що є 
в основі всіх видів променис
тих процесів, які відбуваються
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кодування і передачі параметрів 
погоди, її прогнозування; вико
ристовувати кліматичну класи
фікацію і районування для забез
печення нормального функціо
нування підприємств; виявляти 
вплив антропогенних факторів 
на мікроклімат населених міст; 
оцінювати довгостроковий про
гноз урожаю сільськогосподар
ських культур

на земній поверхні та в атмос
фері; основні компоненти, вла
стивості, режими, що спостері
гаються в атмосфері; географі
чний розподіл окремих елемен
тів радіаційного балансу для 
поверхні земної кулі; теплові 
властивості ґрунту і води, про
цеси передачі тепла в глибину 
цих середовищ, добовий і річ
ний хід температури на різних 
глибинах; залежність темпера
тури ґрунту від рослинного та 
снігового покриву, обробітку 
ґрунту, осушення і зрошення; 
характер впливу на температу
рний режим повітря, суші і мо
ря, орографії і океанічних те
чій, рослинного і снігового по
криву, зрошення і осушення, 
діяльності людини; динаміку 
метеорологічних і кліматичних 
режимів, чинників, що вплива
ють на ці режими; основні по
няття синоптичної метеорології 
(карти погоди, аналіз, прогноз), 
принципи і методи складання 
агрометеорологічних прогно
зів; методи кліматичного моні
торингу; класифікацію клімату 
і районування території, агрок- 
ліматичні ресурси України і 
світу, теорію меліорації кліма
ту полів; прикладні аспекти 
метеорології і кліматології, 
принципи і методи агрометео
рологічних досліджень; не
сприятливі для сільського гос
подарства явища погоди, агро- 
метеоумови в теплий і холод
ний періоди року; методи 
управління метеорологічними 
елементами та кліматом; про
цеси формування клімату, по
ширення на Землі, основні фак- 
тори, які впливають на зміни
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клімату;
Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Загальна екологія 

з основами неое- 
кології

виконувати екологічні узагаль
нення і розрахунки, складати 
екологічні прогнози, передбача
ти еколого-економічні ситуації, 
застосовувати базові екологічні 
знання при виконанні польових 
екологічних досліджень і експер
тиз, розробці заходів по охороні 
й збереженню екосистем різних 
ландшафтів; при виконанні еко
логічного моніторингу різних 
природних об’єктів розумітися 
на екологічній документації, 
знаходити оптимальні екологічні 
рішення при плануванні й здійс
ненні природокористування, при 
розв’язанні регіональних і лока
льних проблем трансграничних 
міграцій забруднень.

теоретичні і практичні аспекти 
сучасної екології; еволюцію 
взаємовідносин людини і при
роди, структуру навколишньо
го середовища, особливості 
функціонування біосфери і 
окремих екосистем, великий та 
малий кругообіги речовин, 
енергії і інформації в біосфері, 
формування і динаміку приро
дних ресурсів Землі; структуру 
завдань, методи сучасної еко
логії; характер основних еко
систем, основні екологічні по
няття і закони, основи безпеки 
життєдіяльності; основні дже
рела антропогенного забруд
нення довкілля, основні причи
ни розвитку глобальної еколо
гічної кризи; методи збере
ження компонентів природного 
середовища (атмосфери, гідро
сфери, літосфери, рослинного і 
тваринного світу); основи мо
ніторингу навколишнього се
редовища, новітні галузі еколо
гії; основи економіки природо
користування і регіональної 
екополітики, екологічні наслід
ки природних і антропогенних 
катастроф; значення міжнарод
ного співробітництва в галузі 
охорони природи, стратегії і 
тактики виживання людства, 
основи глобальної екологічної 
політики.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Економіка приро
докористування, 
екологічна еконо
міка

виконувати компонентне еконо
мічне оцінювання природно- 
ресурсного потенціалу території 
(акваторії); розробляти бізнес- 
плани ресурсозберігальної та 
природоохоронної діяльності; 
проводити аналіз еколого-

основні цілі та завдання пере
ходу України на модель стало
го розвитку; методичні прин
ципи розробки соціально- 
економічних основ сталого ро
звитку; особливості дії еконо
мічних законів у процесі ресур-
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економічного розвитку регіону, 
області, району; визначати еко- 
лого-економічну ефективність 
проведених меліоративних захо
дів; розраховувати розміри збит
ків у результаті наднормативних 
викидів та скидів; оцінювати рі
вень екологізації агропромисло
вого виробництва..

сокористування; економічні 
інструменти екологічної полі
тики; механізми та управління 
процесами екологізації вироб
ництва; закономірності та 
принципи раціонального при
родокористування; методичні 
основи економічного оціню
вання природно - ресурсного 
потенціалу території; ринкові 
фактори щодо раціонального 
природокористування; критерії, 
показники та методи визначен
ня ефективності природокорис
тування; напрями та особливо
сті екологізації галузей госпо
дарства;

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Біологія
застосовувати базові біологічні 
знання при виконанні польових 
досліджень, розробці заходів по 
охороні й збереженню видів тва
рин і рослин різних ландшафтів; 
при виконанні біомоніторингу 
природних об'єктів, розумітися 
на біологічній документації, зна
ходити оптимальні еколо- 
біологічні рішення при плану
ванні й здійсненні природокори
стування.

теоретичні і практичні аспекти 
біології: структуру навколиш
нього середовища, особливості 
функціонування біосфери; осо
бливості організації живої ма
терії, її елементарні структури 
та явища; основні положення 
клітинної та еволюційної тео
рії; основні закони біології; 
структуру завдань, методи су
часної біології; основні біоло
гічні поняття і закони, основи 
безпеки життєдіяльності; особ
ливості класифікації живих ор
ганізмів; особливості будови та 
життєдіяльності живих органі
змів; значення різних груп жи
вих логанізмів у природі та 
житті людини; принципи су
часної систематики, морфо- 
анатомічні та фізіологічні ха
рактеристики представників 
різних типів та класів тварин, 
удосконалення систем органів 
в ході еволюційного розвитку; 
будову та життєдіяльність клі
тин і тканин рослинного орга-
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нізму, їх структурну організа
цію, морфологію і анатомію, 
флористичне і фауністичне різ
номаніття; основні закономір
ності онто- і філогенезу органі
змів.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Екологія людини
аналізувати та оцінювати негати
вний вплив на здоров’я чинників 
довкілля; ідентифікувати тип 
ситуації та оцінювати рівень не
безпеки; розробляти алгоритми 
мінімізації екологічних ризиків; 
изначати “нульовий” та “абсо
лютний”, “мінімальний” та 
“прийнятний” екологічний ри
зик; визначати вплив негативних 
факторів навколишнього середо
вища на стан систем кровообігу, 
нервової, травлення, видільної 
та репродуктивної; визначати 
якість води та повітря.

теорія і методологія екології 
людини; понятійно- 
термінологічна база екології 
людини; взаємовідношення 
людини із навколишнім сере
довищем; аутекологія людини; 
синекологія популяцій людей; 
рівні взаємовідносин між лю
диною і середовищем її існу
вання: клітина та середовище; 
тканина та середовище; органи 
(системи людини) та середо
вище; організм і середовище; 
соціуми людей (мікро- та мак- 
ропопуляцїї) та середовище 
(структура і функції, взаємодія 
ними, хвороби); негативні фа
ктори навколишнього середо
вища та їх вплив на життєдія
льність клітин; колообіг токси- 
кантів у довкіллі, його антро
погенне підсилення та типи 
токсичних речовин, вплив не
гативних факторів навколиш
нього середовища (шумове за
бруднення, незбалансоване 
освітлення, радіочастотне ви
промінювання; геопато генні 
ділянки земної кулі, токсико- 
генна дія важких металів, орга
нічних та біологічних забруд
нювачів) на захворюваність.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Урбоекологія
Оцінювати екологічний стан у 
всіх елементах міської екосис
теми: соціосфері, біосфері, літо
сфері, гідросфері і атмосфері, 
пропонувати інженерні рішення 
зі зниження техногенного впливу

теоретичні і практичні аспекти 
сучасного міста в області еко
логії; характер основних екоси
стем, основні екологічні понят
тя і закони, основи безпеки 
життєдіяльності; основні дже-
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на природне середовища з метою 
унормування екологічного стану 
проводити екологічну експерти
зу існуючих та об'єктів, що пла
нуються для будівництва, розро
бляти технології захисту і поно
влення міських екосистем.

рела антропогенного забруд
нення довкілля урбанізованих 
районів, основні причини роз
витку глобальної екологічної 
кризи; методи збереження ком
понентів природного середо
вища (атмосфери, гідросфери, 
літосфери, рослинного і тва
ринного світу); основи моніто
рингу навколишнього середо
вища, новітні галузі екології; 
основи економіки природоко
ристування і регіональної еко- 
політики, екологічні наслідки 
природних і антропогенних 
катастроф.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Фізіологія і еколо
гія рослин і тварин- оцінювати фізіологічний стан 

рослин і створювати всі умови 
для успішного їх росту, розвитку 
та формування максимально мо
жливого врожаю якісної продук
ції за конкретних умов господар
ства; створювати структуризова- 
ні бази даних біохімічних і фіто- 
метричних показників посівів 
основних сільськогосподарських 
культур; визначати основні біо
хімічні і фітометричні показники 
окремої рослини і посіву зага
лом, а також градієнт лімітуючих 
факторів їх росту і розвитку: ро
зробляти заходи і визначати за
соби оптимізації умов викорис
тання рослинами факторів їх 
життя та ресурсів господарства; 
контролювати продукційний 
процес посіву, прогнозувати хід 
та управляти формуванням вро
жаю за допомогою біохімічних 
та фітометричних показників 
посіву.

- фізіологічні функції клітини в 
метаболізмі рослинного органі
зму, взаємозв'язок між різними 
фізіологічними та біохімічними 
процесами. їх роль у житті рос
лин та шляхи їх регулювання в 
онтогенезі з метою підвищення 
урожайності та покращання 
якості продукції; шляхи підви
щення ефективності викорис
тання кліматичних та ґрунто
вих ресурсів зеленими росли
нами в агрофітоценозі; фізіоло
гічні шляхи захисту рослин від 
іонізуючої радіації, а також від 
забруднення атмосфери, грунту 
і води, нераціональним викори
станням добрив, пестицидів, 
фізіологічно активних речовин 
тощо; фізіологічні основи селе
кції рослин та фізіолого- 
біохімічні тестери прогнозу
вання біологічних властивостей 
посівного матеріалу; оптима
льні значення основних біохі
мічних і фітометричних показ
ників окремої рослини та посі
ву загалом (агрофітоценозу) в 
конкретні етапи органогенезу
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або фази росту і розвитку осно
вних сільськогосподарських 
культур; умови ефективного 
використання факторів росту і 
розвитку рослин (світла, тепла, 
води, повітря, мінеральних 
сполук) та засоби управління 
продукційним процесом фор
мування врожаю, враховуючи 
конкретні ресурси господарст
ва.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Нормування ан
тропогенного на
вантаження на на
вколишнє середо
вище

використовувати системи еколо
гічних нормативів з охорони 
природи і якості об’єктів приро
дного середовища; оцінювати 
ступінь забрудненості складових 
елементів довкілля; приймати 
управлінські рішення базуючись 
на системі екологічних стандар
тів і нормативів.

теоретичні, нормативно- 
правові та методологічні осно
ви екологічного нормування 
антропогенного навантаження 
на природне середовище; особ
ливості нормування антропо
генного навантаження на скла
дові елементи довкілля; прин
ципи регулювання антропоген
ного навантаження на складові 
елементи довкілля

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Природоохорон
ний контроль та 
інспектування

визначати рівень екологічної 
безпеки об’єкта, що інспектуєть
ся відповідно до вимог і норм 
екологічного законодавства; оці
нювати ефективність та обґрун
тованість заходів з охорони на
вколишнього середовища та за
хисту здоров’я людей; підготува
ти об’єктивні висновки за ре
зультатами екологічного контро
лю; підготувати Акт про резуль
тати інспекторської перевірки та 
інформувати громадськість.

предмет і суб’єкти екологічної 
інспекції; форми і види екоінс- 
пекції; основні завдання і фун
кції екоінспекції; структуру і 
права екологічної інспекції; 
порядок організації і проведен
ня екологічного інспектування; 
порядок, форми і види притяг
нення до відповідності поруш
ників міжнародного і націона
льного природоохоронного за
конодавства.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Ґ рунтознавство
відібрати і підготувати зразки 
грунтів для аналітичної обробки; 
визначити необхідні методи ана
лізів; самостійно виконати аналі
тичні роботи; давати агрономіч
ну і меліоративну оцінку дослі-

суттєвість грунтоутворюваль
них процесів, вчення про фак
тори грунтоутворення; зміст, 
властивості, режими грунту; 
наукові осйови класифікації 
грунтів; географію і сільсько
господарське використання, 
шляхи поліпшення родючості
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джуваних грунтів. грунтів; головні напрямки ево
люції грунтів в зрошуваному і 
незрошуваному землеробстві; 
причини ерозії грунту, засоби 
боротьби з нею; принципи аг- 
ровиробничого групування та 
бонітування грунтів; головні 
методи польових і лаборатор
них досліджень грунтів.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Організація та 
управління в при
родоохоронній дія
льності

розробляти технологічні карти 
роботи в природоохоронній дія
льності; визначати етапи та се
зонні особливості робіт; визнача
ти обсяги використання навко
лишнього середовища; розробля
ти основні комплекси документів 
щодо створення управлінських 
структур в природоохоронній 
діяльності; складати перелік ви
мог щодо функціональних 
обов’язків співробітників в при
родоохоронній діяльності; нави
чки роботи з законодавчими до
кументами щодо заповідних те
риторій; виконувати розробки і 
створення технологічних карт 
роботи в природоохоронній дія
льності.

законодавчу базу для створення 
об’єктів в природоохоронній 
діяльності, технологію ство
рення комплекту документів 
щодо створення об’єктів в при
родоохоронній діяльності, ос
новні етапи роботи по створен
ню об’єктів в природоохорон
ній діяльності; особливості 
планування роботи об’єктів в 
природоохоронній діяльності; 
технології проведення основ
них робіт в природоохоронній 
діяльності; ведучі фактори, що 
обумовлюють ефективність 
ведення об’єктів природоохо- 
роної діяльності; сучасні вимо
ги до функціонування об’єктів 
в природоохоронній діяльності.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Екологічна експе
ртизакористуватись державними та 

міжнародними стандартами; ви
значати ступінь екологічного 
ризику і безпеки запланованої чи 
здійснюваної діяльності; встано
влювати відповідність об'єктів 
експертизи вимогам екологічно
го законодавства, санітарних 
норм, будівельних норм і правил; 
оцінювати вплив діяльності об'є
ктів екологічної експертизи на 
стан навколишнього природного 
середовища, здоров'я людей і 
якість природних ресурсів; оці
нювати ефективність, повноту, 
обґрунтованість та достатність

основні принципи організації 
експертизи передпроектних, 
проектних матеріалів, докуме
нтації з впровадження нових 
технологій, матеріалів, речо
вин, продукції, реалізація яких 
може призвести до порушення 
екологічних нормативів; еколо
гічної ситуації, що склалася в 
окремих пунктах і регіонах, а 
також чинних об'єктів та ком
плексів, що мають значний 
вплив на стан навколишнього 
природного середовища та здо
ров'я людей; основи екологіч
ного нормування в галузі охо-
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заходів щодо охорони навколи
шнього природного середовища і 
здоров'я людей.

рони навколишнього природ
ного середовища та раціональ
ного використання природних 
ресурсів; систему стандартів 
якості навколишнього природ
ного середовища; законодавчу 
основу екологічної експертизи, 
а саме визначення таких по
нять, як статус експерта, прав 
та обов'язків замовників еколо
гічної експертизи, порядок 
проведення екологічної експер
тизи, фінансування екологічної 
експертизи, відповідальність за 
порушення законодавства про 
екологічну експертизу, держа
вне регулювання та управління 
в галузі екологічної експертизи 
тощо.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Екологічна безпе
каідентифікувати загрози екологіч

ній безпеці України; проводити 
аналіз ризику, як методологічної 
основи для розв’язання проблем 
безпеки людини та довкілля; 
оцінювати ризик впливу антро
погенних чинників на безпеку та 
здоров’я людини; моделювати 
міграції антропогенних сполук в 
екосистемах; виділяти критерії 
екстремального забруднення на
вколишнього природною середо
вища

теоретико-методологічні осно
ви екологічної безпеки; зумов
леність та стан екологічної без
пеки України; основні поняття 
та визначення екологічної без
пеки; методологію оцінки ри
зику; пріоритети державної по
літики щодо нейтралізації за
гроз екологічній безпеці Украї
ни; механізм забезпечення еко
логічної безпеки в Україні; ви
ди діяльності та об'єкти, що 
становлять підвищену екологі
чну небезпеку; екологічні ви
моги до розміщення, проекту
вання, будівництва, реконстру
кції, введення в дію та експлуа
тації підприємств, споруд та 
інших об'єктів; екологічна без
пека при виникненні сильних 
фізичних і біологічних факто
рів; надзвичайні екологічні си
туації; протидії рушійним сти
хійним явищам: землетрусам, 
ураганам, повеням та інше; 
екологічні кризи і екологічні
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катастрофи; ідеї сталого розви
тку як ідеї екологічного розви
тку людського суспільства; за
конодавчі основи і функції за
безпечення екологічної безпе
ки.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Природоохоронне 
законодавство та 
екологічне право

застосовувати знання про держа
вно-правову систему в своїй 
професійній діяльності; викорис
товувати Конституцію України 
як основний закон прямої дії; 
орієнтуватись в системі чинного 
законодавства; визначати вірну 
юридичну кваліфікацію в межах 
своїх професійних обов'язків; 
розробляти проекти угод, інших 
актів і документів; розв’язувати 
правові ситуації та знаходити 
вірний вихід з проблемних ситу
ацій, які виникають під час по
всякденного життя та професій
ної діяльності

загальні закономірності виник
нення і розвитку держави і 
права, їх взаємозв'язок і роль, 
яку вони відіграють у забезпе
ченні життєдіяльності суспіль
ства; процес виникнення та фо
рмування держави і права 
України; соціальне призначен
ня демократії, свої права і сво
боди за чинним законодавст
вом; юридичне та політичне 
значення Конституції в полі
тичній та правовій систе- 
мі;основи різних галузей права, 
їх зміст в системі правового 
регулювання стосовно всієї 
професійної діяльності; систе
му нормативно-правових актів 
та особливості їх використання

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Моніторинг до
вкіллякласифікувати системи моніто

рингу за відповідними критерія
ми; налагоджувати систему мо
ніторингу навколишнього сере
довища; попереджати виникнен
ня кризових екологічних і еко
номічно-господарських ситуацій 
та розробляти варіанти виходу з 
них; використовувати уніфікова
ні методи аналізу та прогнозу 
властивостей довкілля; доводити 
необхідність здійснення моніто
рингу довкілля, спираючись на 
порівняння природних і антропо
генних змін стану біосфери; ви
являти динаміку, напрями, мас
штаби та причини зміни показ
ників функціональної цілісності 
екосистем; проводити розробку

організацію обгрунтованої ме
режі спостережень; основні 
завдання та схеми моніторингу; 
наукове і методичне забезпе
чення виробничого моніторин
гу; систему організації спосте
режень за станом навколиш
нього середовища; вдоскона
лення і обґрунтування норма
тивної бази моніторингу; мето
ди, прилади та системи контро
лю джерел забруднення навко
лишнього середовища; програ
ми та терміни спостереження за 
забрудненням навколишнього 
середовища; методи обробки 
даних спостережень за станом 
біосфери та методи прогнозу
вання змін навколишнього
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моделей імітаційного прогнозу
вання і вибору управлінських 
рішень та обґрунтування інвес
тиційних вкладень.

природного середовища

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Гідробіологія з ос
новами гідрологіїзастосовувати методи кількісно

го та якісного збору у водоймах 
макрофітів. планктонних та бен- 
тосних організмів; проводити 
камеральну обробку зібраних 
матеріалів; оцінювати роль різ
них груп населення в біологіч
них процесах, що відбуваються 
у водоймі; застосовувати методи 
розрахунку величини біологічної 
продукції водойм для визначення 
функціонального значення різ
них груп організмів у процесах 
самоочищення забруднених 
вод, швидкості відтворення кор
мової бази риб; володіти мето
дами біологічної індикації якості 
вод для оцінювання екологічного 
стану водойм, придатності вод 
для різних видів водокористу
вання.

фізико-хімічні властивості води 
та грунту водойм; життєві фо
рми пелагіалі та бенталі, харак
тер їх взаємодії з різними фак
торами навколишнього середо
вища та адаптації до них; стру
ктурно-функціональні характе
ристики популяцій гідробіонтів 
та гідроекосистем; шляхи та 
методи впливу на екосистеми з 
метою підвищення біологічної 
продуктивності водойм; еколо
гічні аспекти раціонального 
використання гідросфери.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Біологічні ресурси 
та їх характерис
тика

виконувати екологічні узагаль
нення і розрахунки, складати 
екологічні прогнози, передбача
ти еколого-економічні ситуації, 
застосовувати базові екологічні 
знання при виконанні польових 
екологічних досліджень і експер
тиз, розробці заходів по охороні 
й збереженню різних ландшаф
тів; знаходити оптимальні еколо
гічні рішення при плануванні й 
здійсненні природокористуван
ня, при розв’язанні регіональних 
і локальних проблем збереження 
мисливської фауни.

теоретичні і практичні аспекти 
сучасного мисливського госпо
дарства; характер основних 
представників мисливської фа
уни, основні екологічні поняття 
і закони; основні джерела ан
тропогенного забруднення до
вкілля, основні причини розви
тку глобальної екологічної кри
зи; методи збереження компо
нентів природного середовища 
(атмосфери, гідросфери, літос
фери, рослинного і тваринного 
світу); основи моніторингу на
вколишнього середовища, но
вітні галузі екології; основи 
економіки природокористуван
ня і регіональної екополітики, 
екологічні наслідки природних
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і антропогенних катастроф; 
значення міжнародного співро
бітництва в галузі охорони 
природи, мисливствознавства, 
основи глобальної екологічної 
політики.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Агроекологія
володіти понятійно - терміноло
гічним апаратом агроекології; 
визначати сучасний стан агрое- 
косистем; оцінювати оптималь- 
ність структури агроекосистем; 
визначати за станом культур не
достачу поживних речовин; оці
нювати вплив тваринництва на 
агроекосистеми; володіти осно
вами біотехнологій у рослинниц
тві і тваринництві; оцінювати 
вплив на якість продукції іоні
зуючого випромінювання, важ
ких металів, нітратів; визначати 
шкідливий вплив на агроекосис
теми і природні екосистеми аг- 
ротехногенного навантаження; 
оцінювати вплив сільськогоспо
дарського виробництва на якість 
поверхневих і підземних вод.

основні поняття агроекології; 
структуру і рівні організації 
живого в агроекосистемах; па
раметри стійкості агроекосис
тем як основи її продуктивнос
ті; біотичні відносини в агрое
косистемах; екологічні наслід
ки осушення і зрошення; еко
логічні чинники агроекосистем; 
шляхи оптимізації агроекосис
тем; негативний вплив хімізації 
сільського господарства на до
вкілля; вплив тваринництва на 
довкілля; основи біологічного 
землеробства.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Ландшафтна еко
логіядавати загальну характеристику 

стану ландшафту загалом; ви
значати особливості процесу за
бруднення та перерозподілу мі
нерально - енергетичних потоків 
за певних умов вертикальної та 
горизонтальної структури геоси- 
стем; визначати екологічну стій
кість ландшафту; оцінювати еко
логічну стійкість агроландшаф- 
тів; прогнозувати стан та розви
ток геосистеми і складати про
гнозну модель.

об'єкт, предмет і методи дослі
дження; поняття та загальні 
властивості геосистем; верти
кальні та територіальні струк
тури геосистем; закономірності 
формування потоків речовини 
та енергії в природних та ан
тропогенних геосистемах; зага
льні закономірності еволюції та 
динаміки геосистем; соціальні 
функції геосистем; природний 
потенціал геосистем; основні 
види природних та техноген
них кризових явищ; способи 
оцінювання і визначення сту
пеня екологічного ризику, фо
рми стійкості геосистем, нор
мування антропогенних наван-
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тажень.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Заповідна справа
застосувати знання в професій
ній та природоохоронній діяль
ності; визначати наукову цін
ність біорізноманіття природно- 
заповідного фонду; обґрунтову
вати виділення і створення при
родно-заповідних територій; во
лодіти методами проектування 
природно-заповідних територій; 
встановлювати режими збере
ження заповідних екосистем; 
оцінювати вплив антропогенних 
факторів на заповідні екосисте
ми; організувати громадський 
контроль природно-заповідного 
фонду; діяти у складі служб 
державної охорони природно- 
заповідного фонду; проводити 
найпростіші наукові спостере
ження в заповідних екосистемах; 
організовувати еколого-освітню, 
просвітню та рекреаційну діяль
ність.

етапи історичного розвитку 
природно-заповідної справи; 
сучасний стан природно- 
заповідної справи; класифіка
ції природоохоронних терито
рій; механізм резервування 
природних територій для їх 
заповідання; процедуру ство
рення природно-заповідних 
територій; систему управління 
природно-заповідним фондом; 
чинне природоохоронне зако
нодавство; структурно 
функціональну організацію 
природно -  заповідного фонду; 
сучасну мережу природно- 
заповідного фонду та структу
ру екомережі; засоби збере
ження природно-заповідного 
фонду; напрями використання 
природно - заповідного фонду.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Екологія біоцено
зів з основами біо
географії

застосовувати отримані знання 
під час виконання польових дос
ліджень і експертиз; проводити 
екологічний моніторинг різних 
агробіоценозів з урахуванням 
просторової структури видів, 
розподілу агробіоценозів різного 
рангу, залежно від кліматичних, 
зонально-поясних, ландшафтних 
та регіональних особливостей 
географічного середовища; роз
раховувати енергетичну ефекти
вність агробіоценозів; розрахо
вувати ефективність викорис
тання природних ресурсів; ви
значати винос біогенних елемен
тів з агробіоценозів; розробляти 
заходи для отримання екологічно 
чистої продукції та збереження

хорологію біоценозів: просто
рову структуру видів, розподіл 
агробіоценозів різного рангу 
залежно від кліматичних, зона
льно-поясних, ландшафтних та 
регіональних особливостей ге
ографічного середовища; дію 
екологічних чинників на фор
мування та стійкість агробіоце
нозів; взаємодію компонентів в 
агробіоценозі; міграцію хіміч
них елементів за харчовими 
ланцюгами та компонентами 
агробіоценозу, обмін між біо
ценозами; функціонування аг
робіоценозів в умовах техноге
незу; комплекс заходів для 
управління якістю агробіоцено
зів; способи мінімізації негати-
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біоценозів різних ландшафтів; 
використовувати науково - тех
нічні досягнення в поєднанні з 
принципами природокористу
вання в разі розв'язання регіона
льних і локальних проблем тран- 
сграничних міграцій забруднень; 
аналізувати основні задачі, мето
ди та історію розвитку науки; 
чітко визначати межі різних аре
алів розповсюдження рослинно
го та тваринного світу; визначати 
основні види представників фло
ристичного світу; визначати фа
уну та флору царства та їх енде- 
мічність; визначати основні види 
представників флористичного та 
фауністичного світу України; 
грамотно опиратися на правові 
основи, державні та міжнародні 
структури для збереження біорі- 
зномаїття.

вних впливів; основні поняття 
та терміни по дисципліні «Біо
географія»; основні етапи істо
рії розвитку біогеографії в сві
ті; основні типи ареалів, межі, 
структуру та методи картуван
ня ареалів; систематичне поло
ження та особливості системної 
належності організмів; сучасні 
принципи біогеографічного 
поділу; основні етапи та центри 
походження живих організмів; 
основні технологічні критерії 
флористичного районування 
землі; наукові принципи орга
нізації фауністичного району
вання із врахуванням всіх мож
ливих довготривалих наслідків; 
основні критерії океанічного та 
морського районування; зміст 
нормативно - правових доку
ментів, спрямованих на вирі
шення задач по збереженню 
біорізномаїття на Україні та 
світі.

2.2 Дисципліни за вибором студента
Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Метрологія і стан

дартизаціякористуватись державними та 
міжнародними стандартами; 
впроваджувати системи управ
ління якістю; проводити атеста
цію та сертифікацію виробницт
ва; проводити оцінку якості про
дукції промислового комплексу 
на етапах: розроблення, вирощу
вання, переробки, споживання та 
експлуатації; проводити конт
роль за дотриманням державних 
стандартів.

організацію робіт із стандарти
зації та сертифікації; націона
льну та міжнародну систему 
стандартів; сертифікацію в за
рубіжних країнах та процедуру 
визнання результатів сертифі
кації продукції, що імпортуєть
ся; стандарти із сертифікації с.- 
г. продукції; тенденції розвит
ку стандартизації і сертифікації 
управлінь якістю; стандарти 
серії 180 9000 “Управління 
якістю” та ІБО 14000 “Управ
ління навколишнім природним 
середовищем” та 180 17025; 
національні знаки відповіднос
ті на продукцію та послуги.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Біоіндикація і біо- 
моніторингвикористовувати методи генети- теорію використання в селекції
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чної та клітинної інженерії при 
виробництві амінокислот, гор
монів, антибіотиків, інтерферо
нів, вакцин; створенні високоп
родуктивних гібридів з запрог
рамованими якостями.

та промисловості біологічних 
систем або процесів; питання 
розвитку й використання ген
ної та клітинної інженерії, 
конструювання рекомбінант- 
них ДНК та клонування генів, 
отримання амінокислот, гор
монів, антибіотиків, інтерфе
ронів, вакцин та ін.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Технологія виро
щування продукції 
рослинництва і 
тваринництва

оцінювати статі екстер'єру тварин: 
визначати потребу тварин у воді, 
кормах, підстилці: проводити ор
ганолептичну оцінку якості кор
мів; визначати стан вгодованості: 
проводити облік продуктивності 
сільськогосподарських тварин; ви
значати показники продуктивно
сті тварин; використовувати ос
новні дані відтворення стада для 
виробничого планування; обґрун
товувати вибір засобів механіза
ції стосовно конкретних вироб
ничих умов; давати економічну 
оцінку машин на стадіях їх ви
користання; користуватися ма
теріалами зоотехнічного та техні
чного обліку для аналізу еконо
мічної ефективності галузі тва
ринництва.

основи анатомії і фізіології сіль
ськогосподарських тварин; ос
нови розведення: біологічні осо
бливості різних видів тварин; 
основи годівлі тварин, заготі
влі кормів ї підготовки їх до 
згодовування; сучасні технології 
виробництва продукції тварин
ництва; зоогігієнічні умови 
утримання сільськогосподарсь
ких тварин: шляхи передачі ін
фекційних захворювань від 
тварин до людей; біологічні 
особливості сільськогосподар
ських тварин; методи оціню
вання поживності кормів, їх 
класифікацію та характеристи
ку; технології виробництва 
тваринницької продукції; зага
льну будову та робочий процес 
засобів механізації, визначення 
показників продуктивності тва
рин

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Лісівництво і лісо
ві ландшафтидавати лісівничу та екологічну 

оцінку основним лісоутворюю- 
чим та супутнім деревним поро
дам; пояснювати причини і нас
лідки зміни деревних порід; про
водити в натурі облік природно
го відновлення і давати йому 
оцінку; визначити на практиці 
типологічні одиниці відповідної 
лісової ділянки; давати лісівничу 
та екологічну оцінку основним 
системам рубок; пояснювати

морфологію лісу, яка вивчає ліс 
як екологічну систему, у 
якій кожний компонент є скла
довою частиною біогеоценозу і 
які взаємодіють між собою і на
вколишнім середовищем; біоло
гію лісу, яка вивчає біологічні 
(лісівничі) властивості дерев
них порід, як теоретична осно
ва практичного лісівництва; 
екологію лісового середовища, 
яка пояснює: відношення дерев-
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ефективність застосування пев
них технологій і систем рубок; 
підбирати на практиці відповідні 
методи і способи природного 
поновлення лісів.

них порід до факторів середо
вища (клімату, грунту, вологи); 
зміни деревних порід, як наслі
док природних явищ та антро
погенного впливу, причини їх 
появ; процеси відновлення лісу 
як природний фактор лісоутво- 
рення; класифікацію типів лісу, 
як необхідну умову об'єднання 
ділянок, однакових за грунтово- 
гідрологічними та кліматични
ми умовами та лісогосподарсь
кою діяльністю; системи рубок, 
їх технології, методи і способи 
природного поновлення лісів.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Моделювання і 
прогнозування 
стану довкілля

складати, досліджувати та іден- 
тифіковувати результати дослі
джень математичних моделей; 
оцінювати параметри математи
чних моделей і прогнозувати 
стан довкілля в різних екологіч
них ситуаціях; застосовувати 
обчислювальну техніку для дос
лідження математичних моделей 
екосистем; на основі знань про 
потужність джерела забруднення 
та його характеристики оцінюва
ти рівень забруднення основних 
видів продукції сільськогоспо
дарського виробництва; 
оцінювати дозові навантаження 
на живі організми та на населен
ня; застосовувати на практиці 
методи кількісного аналізу еко
логічної обстановки.

методологічні і науково- 
теоретичні основи математич
ного моделювання екологічних 
систем; класифікацію екосис
тем, їх моделей і методів мате
матичного моделювання; ма
тематичні моделі трофічних, 
енергетичних та інформацій
них зв'язків в екосистемах; ме
тодичні основи розробки еко
логічних прогнозів.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Екологічна паспо
ртизація територій 
і підприємств

розробляти екологічний паспорт 
територій і підприємств; розра
хувати гранично допустимі ви
киди шкідливих речовин у атмо
сферне повітря; розрахувати гра
нично допустимі стоки (ГДС), 
очищені і неочищені, які потрап
ляють у поверхневі водойми, си
стеми централізованої каналіза-

основні типи джерел забруд
нень у різних галузях виробни
цтва; класифікацію та основні 
типи забруднювальних речовин 
і відходів, їх небезпечність для 
природних екосистем та здоро
в'я людини; основні законодав
чі та нормативні документи, на 
основі яких розробляється еко-
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ції чи на поверхню грунту; роз
рахувати ГДВ полів випроміню
вання, фізико-механічних пара
метрів, а також інвентаризувати 
джерела впливів і забруднення 
довкілля; оцінювати взаємодію 
техногенних і природних проце
сів у промислово-природних си
стемах різних рівнів; встановлю
вати СЗЗ об’єктів господарської 
діяльності; оцінити вплив авто
мобільного транспорту на навко
лишнє середовище та запропону
вати ефективні заходи для його 
зниження; виявляти та аналізува
ти антропогенні виробничі фак
тори та їх вплив на довкілля; ро
зраховувати викиди забруднюю
чих речовин в атмосферне повіт
ря; оцінювати небезпеку забруд
нення довкілля; пропонувати 
ефективні заходи для захисту 
довкілля; розробляти нормативи 
ГДВ забруднюючих речовин у 
атмосферне повітря стаціонар
ними джерелами; прогнозувати 
можливі негативні наслідки в 
промислово-природних системах 
від упровадження нових техно
логічних процесів; грамотно 
опиратися на державні та міжна
родні стандарти для вирішення 
екологічних проблем.

логічний паспорт об’єктів гос
подарської діяльності; способи 
боротьби із забрудненням на
вколишнього середовища; ме
тоди контролю та регламента
ції матеріально-енергетичних 
потоків виробництва і техно
генних емісій від різних про
мислових об'єктів; методи 
очищення різних середовищ від 
забруднення; загальні санітар
но-гігієнічні вимоги до агроп
ромислових виробництв; поря
док видачі ліцензій на здійс
нення діяльності з ДІВ; вимоги 
до розміщення радіотехнічних 
об'єктів і організації їх СЗЗ; 
методи переробки та утилізації 
різних видів відходів; роль аль
тернативних та енергозберіга
ючих технологій; основні стан
дарти у сфері поводження 3 
відходами; нормативи, що 
встановлені в галузі охорони і 
відновлення ґрунтів; етапи за
провадження в Україні станда
ртів серії ІБО; види юридичної 
відповідальності за екологічні 
правопорушення.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Управління техно
генною та екологі
чною безпекою

аналізувати якісну та кількісну 
науково-практичну інформацію, 
що стосується екологічно небез
печних явищ, об’єктів, факторів; 
визначати екологічно небезпечні 
рівні дії чинників навколишньо
го середовища; визначати засоби 
захисту людей, тварин, будівель 
від негативної дії екологічно не
безпечних ситуацій на територі
ях та акваторіях з певними при
родними умовами

причини виникнення техноген
но небезпечних ситуацій на 
територіях та акваторіях з пев
ними природними умовами; 
механізми дії небезпечних 
чинників навколишнього сере
довища на живі організми та 
будівлі; методи попередження 
розвитку‘екологічно небезпеч
них ситуацій та шляхи усунен
ня наслідків дії екологічно не
безпечних факторів.
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Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Радіобіологія та 
радіоекологіяна основі аналізу рівня забруд

нення навколишнього середови
ща розробити систему захисту 
людей та угідь.

суть дії радіації на організм 
людини і навколишнє середо
вище, механізм вражаючої дії і 
процесів відновлення організ
му, а також вплив на спадко
вість; основи застосування яде
рної енергії в народному гос
подарстві; методики застосу
вання ізотопів в наукових дос
лідженнях, радіаційній селекції 
рослин, боротьбі з шкідниками 
сільськогосподарських куль
тур; основні засоби захисту від 
радіації населення, тварин, 
продуктів харчування та сіль
ськогосподарських угідь.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Основи мисливсь
кого господарствавизначити тип мисливських 

угідь; провести бонітування на
саджень; вирахувати оптимальну 
щільність звірів на одиницю 
площі; провести облік кормів 
звірів, облік чисельності диких 
звірів за різними методами, 
створення біотехнічних споруд; 
визначати типи угідь; проводити 
їх бонітування; складати основу 
пояснювальної записки і плано- 
во-катрографічних матеріалів; 
визначати оптимальну чисель
ність основних видів мисливсь
ких тварин; розробляти плани та 
реалізувати експлуатаційні, біо- 
технічні і охоронні заходи.

типологію мисливських угідь 
(тип угідь, характеристику ти
пу угідь), розподіл мисливсь
ких угідь: за віком насаджень, 
густотою підросту, за перева
жаючою породою; відношення 
та відповідність мисливської 
фауни до типу угідь; боніту
вання мисливських угідь та їх 
розподіл за кормовими і захис
ними властивостями; призна
чення, принципи, методи та 
категорії складності робіт з ми
сливського впорядкування; лі
сомисливські природні зони; 
терміни та періодичність робіт; 
загальний зміст документаль
ної та планово-картографічних 
матеріалів; принципи та методи 
типології і бонітування угідь; 
визначення оптимальної чисе
льності; організацію території 
господарств; експлуатаційні, 
біотехнічні та охоронні заходи; 
методи обліку та вимоги до 
проведення обліків тварин в 
господарствах.
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Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Природоохоронні 
технології та геое- 
кологічний ризик

виконувати екологічні узагаль
нення і розрахунки, складати 
екологічні прогнози, передбача
ти еколого-економічні ситуації, 
застосовувати базові екологічні 
знання при виконанні польових 
екологічних досліджень і експер
тиз, розробці заходів з охорони й 
збереження екосистем різних 
ландшафтів;підчас виконання 
екологічного моніторингу різних 
природних об’єктів розумітися 
на екологічній документації, 
знаходити оптимальні екологічні 
рішення підчас планування й 
здійснення природокористуван
ня, в разі розв’язання регіональ
них і локальних проблем трансг- 
раничних міграцій забруднень.

взаємозв'язок курсу з іншими 
дисциплінами. Сучасні про
блеми стану повітря мирового 
океану, літосфери, та вплив 
науково - технологічного про
гресу на навколишнє середо
вище. Законопроекти, які ви
значають політику держави при 
охороні окремих складових 
навколишнього природного 
середовища шляхом регулю
вання відношень в галузі охо
рони навколишнього природ
ного середовища. Показники 
якості води - фізичні, бактеріо
логічні, гідробіологічні, хіміч
ні; методику оцінки якості во
ди, джерела забруднення, та їх 
підрозділи. Методи очистки 
виробничих стічних вод, тех
нологію загальноміських очис
них споруд. Класифікацію 
джерел забруднення атмосфе
ри. Якість атмосферного повіт
ря, організацію санітарно- 
захисних зон, архітектурно- 
планові та інженерно- 
організаційні заходи, безвідхо
дні та маловідходні технології, 
технічні засоби очистки вики
дів. Наслідки антропогенного 
впливу на ґрунти. Проблеми 
твердих промислових і побуто
вих відходів. Наслідки викори
стання пестицидів та мінераль
них добрив. Заходи по віднов
ленню родючості ґрунтів. Сис
теми класифікації енергетич
них станцій. Визначення типів і 
основних видів забруднень. 
Створення захисних зон та ме
тодика їх розрахунку. Прогно
зування екологічного стану 
прилягаючих територій енерге
тичних станцій. Характерні
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ознаки добувної промисловос
ті. Основні забруднювачі атмо
сфери при видобутку твердого 
та газоподібного палива. Су
часні технології очищення по
вітря та вод. Склад шкідливих 
відходів сталеплавильного ви
робництва. Основні шляхи їх 
утилізації. Технології змен
шення шкідливих викидів. 
Особливості целюлозно- 
паперової промисловості. Дже
рела та засоби знешкодження 
викидів. Основні забруднювачі 
довкілля, їх вплив, та заходи 
боротьби зі шкідливим впли
вом. Найбільш характерні тех
нологічні процеси хімічної 
промисловості та заходи боро
тьби зі шкідливим впливом на 
довкілля.

Бакалавр повинен уміти: Бакалавр повинен знати: Техноекологія
користуючись науково- 
технічною інформацією, норма
тивними документами, профе
сійними знаннями, визначати 
рівень впливу підприємства (ви
робництва) на навколишнє сере
довище; спираючись на техноло
гічну документацію підприємст
ва (виробництва), визначати ос
новні забруднювачі довкілля да
ного підприємства (виробницт
ва); користуючись науково- 
технічною інформацією, норма
тивним документами, професій
ними знаннями, застосовувати 
технологічні процеси, устатку
вання, які забезпечують захист 
водних об’єктів, атмосфери, гру
нтів та надр від забруднення і 
шкідливих впливів; застосовую
чи науково-технічну інформа
цію, нормативні документи, 
професійними знаннями, вико
ристовувати процеси та апарати,

умови забезпечення екологічно 
прийнятного регламенту фор
мування промислового об'єкту, 
стійкість природно-технічних 
геосистем.геодинамічний по
тенціал та ступінь стійкості 
геологічного середовища до 
техногенного навантаження, 
екологічні еквіваленти проми
слового техногенезу, 
екологічно подібні природно- 
технічні геосистеми. 
основні показники техногенезу, 
поняття матеріально- 
екологічного балансу, 
показник спеціального техно
генного використання, 
коефіцієнт повноти техногено- 
го використання . 
коефіцієнт техногенної фікса
ції.
техногенні геохімічні аномалії.
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що забезпечують ефективне роз
ділення, концентрування, вилу
чення, деструкцію шкідливих 
домішок у водних системах і га
зових середовищах, переробку та 
утилізацію відходів.___________

4. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання

І.Галузь використання
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра встановлює основну 

частину змісту навчання, засвоєння якої забезпечує формування компетенцій від
повідно до вимог першого освітнього рівня вищої освіти, включає перелік навча
льних дисциплін і практик, форму державної атестації здобувачів вищої освіти, 
термін навчання відповідно до графіку освітнього процесу.

Освітня програма підготовки бакалавра використовується для розроблення 
навчальних планів і програм навчальних дисциплін, створення засобів діагности
ки якості підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні, 
розроблення варіативної компоненти у підготовці фахівців з урахуванням особли
востей галузі знань, інтересів здобувачів вищої освіти і стейкхолдерів.

2. Структура освітньої програми
Зміст освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (ба

калаврського) рівня зі спеціальності 101 «Екологія» складається з двох частин: 
здобуття глибоких знань зі спеціальності, оволодіння загальнонауковими (філо
софськими) компетентностями. Загальний обсяг освітньої складової, визначеної 
для підготовки бакалаврів, становить 7200,0 годин (240,0 кредитів ЄКТС), з нор
мативним терміном навчання 3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої 
освіти.

У загальний обсяг освітньої складової включено затрати часу на усі види і 
форми освітньої роботи: лекції, семінарські й практичні заняття, самостійна робо
та, консультації, заліково-екзаменаційні сесії, практику.

3. Нормативна (основна) частина освітньої програми
Основна частина освітньої програми підготовки бакалавра на першому (ба

калаврському) рівні включає навчальні дисципліни загальної та професійної під
готовки (таблиця 1). До обов’язкової частини також входить практика.

Освітня програма підготовки бакалавра містить анотації навчальних дисци
плін, які представлено у навчальному плані підготовки здобувачів вищої освіти на 
бакалавра на першому (бакалаврському) рівні.

Структуру анотацій побудовано з урахуванням компетентнісного підходу і 
містить інформацію щодо мети, завдань, предмету навчальної дисципліни, а та
кож включає місце навчальної дисципліни у освітньому процесі з підготовки здо-
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бувачів вищої освіти на бакалавра на першому (бакалаврському) рівні, знань та 
вмінь, які формуються під час вивчення дисципліни здобувачами вищої освіти, 
зміст дисципліни за темами.

Таблиця 1
Обов’язкові навчальні дисципліни загальної та професійної підготовки здо- 
бувачів вищої освіти за ОП Екологія першого (бакалаврського) рівня за спе-

ціальністю 101 «Екологія»
Навчальні дисципліни Загальний обсяг Форма контролю

годин кредитів
Українська мова за професійним 
спрямуванням

120 4 екзамен

Філософія 120 4 екзамен
Іноземна мова за фаховим спрямуван
ням

840 28 заліки, екзамени

Історія та культура України 120 4 екзамен
Вища математика та фізика 180 6 залік
Інформатика і системологія 150 5 екзамен
Хімія з основами біогеохімії 120 4 залік
Гідробіологія з основами гідрології 180 6 екзамени
Економіка природокористування і 
еколог, економіка

120 4 екзамен

Метеорологія і кліматологія 120 4 залік
Вступ до фаху 90 3 екзамен
Екологія людини 120 4 залік
Нормування антропогенного наванта
ження на навколишнє середовище

120 4 екзамен

Екологічна безпека 120 4 екзамен
Урбоекологія 120 4 екзамен
Природоохоронне законодавство та 
екологічне право

120 4 залік

Природоохоронний контроль та інспе
ктування

90 3 залік

Екологічна експертиза 90 3 езамен
Організація та управління в природо- 
ох. діяльності

150 5 екзамен

Біологія 180 6 залік, екзамен
Загальна екологія з основами неоеко- 
логії

180 6 залік, екзамен

Техноекологія 90 3 екзамен
Топографія з основами картографії 150 5 екзамен
Фізіологія і екологія рослин і тварин 180 6 екзамени
Ґрунтознавство 150 5 екзамен
Заповідна справа 120 4 екзамен



39

Ландшафтна екологія 150 5 залік
Моніторинг довкілля 150 5 екзамен
Агроекологія 180 6 залік, екзамен
Екологія біоценозів з основами біогео
графії

180 6 залік, екзамен

Біологічні ресурси та їх характеристи
ка

90 3 залік

Комплексна курсова робота 90 3 залік
Навчальна практика з біології 90 3 залік
Навчальна практика з загальної еколо
гії

90 3 залік

Виробнича практика 120 4 залік
Разом: 5280 176 -
Примітка: Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року № 1556-УИ один кре
дит дорівнює ЗО годин.

Вивчення навчальних дисциплін передбачає набуття здобувачем таких ком- 
петентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

-  оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 
спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної ети
ки та загального культурного кругозору;

-  здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, доста
тніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю;

-  здатність творчо підходити до виробничої діяльності, аналізувати вироб
ничі процеси, впроваджувати прогресивні й оптимальні режими виробництва;

-  освоювати нову техніку, технології і передові методи роботи.
Основна частина освітньої складової підготовки бакалавра включає практи

чну складову -  навчальні та виробничі практики, з метою набуття навичок в орга
нізації і проведенні технологічних процесів виробництва рослинницької продук
ції.

5. Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації здо- О світ н я  скл а д о ва  п р ограм и . Система оціню- 
бувачів вищої освіти вання знань за дисциплінами освітньої програми

складається з поточного та підсумкового контролю.
Поточний контроль знань здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня проводиться 
в усній формі (опитування за результатами опрацьо
ваного матеріалу).

Підсумковий контроль знань у вигляді екзаме- 
ну/заліку проводиться у письмовій формі, з подаль
шою усною співбесідою.
Атестація здійснюється у формі комплексного ква- 

_______________________ ліфікаційного екзамену.__________________________
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Вимоги до атестацій- 
ного/єдиного держав
ного кваліфікаційно
го екзамену (екзаме
нів) (за наявності)

Направленість комплексного кваліфікаційного 
екзамену на перевірку спеціальних фахових компе
тентностей:

-  визначення рівня теоретичних знань з дисцип
лін професійної підготовки у формі письмової під
готовки за питаннями комплексного державного 
кваліфікаційного екзамену з послідуючою усною 
співбесідою;

-  визначення рівня практичної підготовленості 
до професійної діяльності через вирішення ситуа
ційних завдань.

Вимоги до публічного 
захисту

Кінцевим результатом навчання здобувана є зда
ча кваліфікаційного екзамену за ОП Екологія та 
присудження ступеня вищої освіти «Бакалавр» у 
галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальніс
тю 101 «Екологія»

Атестацію здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня здійс
нює державна екзаменаційна комісія затверджена наказом ректора, відповідно до 
положення про екзаменаційну комісію, затвердженого Вченою радою Таврійсько
го державного агротехнологічного університету.

6. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості ви
щої освіти

У Таврійському державному агротехнологічному університеті функціонує 
система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 
внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і 
заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і пе

дагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ТДАТУ, на інформаційних 
стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково- 
педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою про
грамою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 
освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 
освіти та кваліфікації;
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8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 
плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 
вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення ТДАТУ якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ оцінюється 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитовани
ми ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти 
на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, 
що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої осві
ти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої 
освіти.

В університеті розроблена Система менеджменту якості освіти, яка реалізу
ється через ряд затверджених положень:

1. Положення про організацію освітнього процесу в ТДАТУ
2. Положення про організацію та контроль якості навчальних занять у ТДА

ТУ
3. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального про

цесу підготовки фахівців в ТДАТУ
4. Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ
5. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ТДА

ТУ
6. Положення про рейтингове оцінювання діяльності кафедр ТДАТУ
7. Положення про перевірку залишкових знань студентів у ТДАТУ

До розроблення програм з навчальних дисциплін, ведення навчальних за
нять, розробки завдань для поточного і підсумкового контролю якості знань здо
бувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, державної атестації здобу
вачів вищої освіти допускаються викладачі, які мають науковий ступінь, досвід 
роботи у вищій школі та на виробництві, є авторами підручників, навчальних по
сібників за фахом, наукових публікацій, у тому числі у науко-метричних видан
нях, які відповідають спеціальності.

7. Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо- 
професійна програма Екологія

1. Закон України «Про вищу освіту» 01.07.2014 №1556-УІІ.
2. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

02.03.2015 № 222- VIII.
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3. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобу- 
вачів вищої освіти».

4. Постанова Кабінету Міністрів від 30.12.2015 №1187 «Про затвердження 
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

5. Наказ МОН України від 01.06.2016 № 600 «Про затвердження та введення 
в дію методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти»

6. Наказ МОН України від 19.02.2015 №166 «Деякі питання оприлюднення 
інформації про діяльність вищих навчальних закладів».

7. Наказ МОН України від 06.11.2015 №1151 «Про особливості запрова
дження переліку галузей знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів ви
щої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2015 року № 266».
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