
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний 
університет імені Дмитра Моторного

Освітня програма 22604 Екологія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 101 Екологія
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації 
зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

148

Повна назва ЗВО Таврійський державний агротехнологічний 
університет імені Дмитра Моторного

Ідентифікаційний код ЗВО 00493698

ПІБ керівника ЗВО Кюрчев Володимир Миколайович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

http://www.tsatu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/148

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

22604

Назва ОП Екологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 101 Екологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Термін навчання на освітній 
програмі

3 р. 10 міс.
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https://naqa.gov.ua/


Форми здобуття освіти на 
ОП

заочна, очна денна

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

кафедра геоекології і землеустрою

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або 
інші підрозділи), залучені 
до реалізації ОП

кафедра вищої математики і фізики, кафедра 
суспільно-гуманітарних наук, кафедра іноземних 
мов, кафедра публічного управління, 
адміністрування та права, кафедра рослинництва 
імені професора В.В. Калитки, кафедра 
менеджменту, кафедра плодоовочівництва, 
виноградарства та біохімії, кафедра 
комп’ютерних наук

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

пр-т Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, 
Запорізька область, 72312

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 264557

ПІБ гаранта ОП Тарусова Наталя Василівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

natalia.tarusova@tsatu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(067)-303-16-23

Додатковий телефон 
гаранта ОП

+38(061)-942-03-41

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Проект ОП було розпочато у 2016 р. після вивчення ринку праці та потреб роботодавців. На початку розробки ОП гарантом, професором А.М. Волохом та 
проектною групою (доцент М.П. Федюшко, старший викладач В.В. Щербина) було запропоновано на розгляд кафедри екології та охорони навколишнього 
середовища та Вченої ради факультету агротехнологій та екології проект ОП для обговорення та рецензування. Цьому процесу передувало проведення у грудні 
2015 року круглого столу за участі широкого колу зовнішніх стейкхолдерів, колективу кафедри та академічної спільноти університету, на якому й було прийнято 
рішення про започаткування ОП Екологія (http://www.tsatu.edu.ua/eons/448/).
30 травня 2016 р. освітньо-професійну програму Екологія за спеціальністю 101 Екологія було затверджено Вченою радою Таврійського державного 
агротехнологічного університету, інформація про неї внесена до Правил прийому ЗВО та оголошено набір. У подальшому, із затвердженням у жовтні 2018 року 
стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія для першого (бакалаврського) рівня було оновлено ОП Екологія для вступників 2018 та 2019 років. При 
цьому відбулись зміни у складі проектної групи, а саме – до неї увійшли внутрішні стейкхолдери, студенти: Айбетова Алія, Савченко Аліна, Слободнюк Ірина та 
зовнішні стейкхолдери: директор Азово-Сиваського національного парку С.Є. Поповчук та начальник науково-дослідного відділу Приазовського національного 
природного парку Н.М. Барабоха. Проектною групою були враховані пропозиції та зауваження, як зовнішніх, так і внутрішніх стейкхолдерів та академічної 
спільноти вишів-партнерів.
Умовами впровадження ОП стало: спроможність кафедр проводити освітню діяльність у сфері вищої освіти відповідно до ліцензійних умов; попит на 
спеціальність відповідно до потреб регіону та роботодавців.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на відповідному році навчання 
станом на 1 жовтня поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2019 - 2020 11 9 2 0 0

2 курс 2018 - 2019 16 11 5 0 0

3 курс 2017 - 2018 13 8 8 0 0

4 курс 2016 - 2017 33 28 0 0 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.
 

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
 

Рівень вищої 
освіти

Інформація про освітні програми

початковий рівень 
(короткий цикл)

програми відсутні

перший 
(бакалаврський) 
рівень

22604 Екологія

другий 
(магістерський) 
рівень

22592 Екологія

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 65053 20394

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 
господарського відання 
або оперативного 
управління)

65053 20394

Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 

0 0
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управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)
Приміщення, здані в 
оренду 

1746 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла MD5- хеш файла

Освітня програма Оп екологія.pdf QvnOrE66HOiXRPRVXMC3bDHj/Ak3lri02dOUVC9eIWs=

Навчальний план за 
ОП

Навчальний план 
ЕК.pdf

WljVZ4sC8R5qM37DtFk2Rz8Oa+3hVnYn8iXFBQ9qpZ8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рцензії ЕК.pdf 9+/lyb+wLQtnqNpLR0EFe0keNBAxoo3Z/8o7JV0GrVI=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Цілі ОП Екологія полягають у формуванні у екологів знань широкого профілю на основі єдиного фундаменту професійних знань, умінь і навичок; підготовці 
екологів для різних галузей, здатних застосовувати в реальних виробничих умовах сучасну парадигму екології.
Особливість ОП
Пріоритетом у роботі є поєднання наукових досліджень з освітнім процесом, впровадження новітніх, прогресивних технологій навчання, які надають можливість 
випускникам бакалаврської програми отримати такі ПРН, які відповідають сучасним вимогам роботодавців та забезпечать їх конкурентну здатність на ринку 
праці.
Освітня програма сфокусована на поєднанні теоретичних знань та практичної підготовки, задля цього у 2018 році була створена філія кафедри геоекології і 
землеустрою на базі Приазовського НПП. Професор випускової кафедри, д. б. н. Волох А.М. є членом науково-технічної ради Приазовського НПП.
Професійно орієнтовані дисципліни викладаються у спеціалізованих лабораторіях кафедр факультету та на базі філії кафедри. У практичній підготовці фахівців 
задіяні також бази Азово-Сиваського національного природного парку (м. Геніческ), національного природного парку «Великий луг» (Запорізька обл.), 
Біосферного заповідника «Асканія-Нова імені Ф.Е. Фальц-Фейна» (Херсонська обл.) тощо.
Студенти ТДАТУ мають можливість користуватися точками бездротового необмеженого доступу до мережі Internet, науковою бібліотекою 
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka та навчально-інформаційним порталом http://nip.tsatu.edu.ua
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО
Цілі освітньої програми відповідають місії та стратегії університету, які зазначені у Статуті (2019) http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf та 
Стратегії розвитку ТДАТУ на 2019-2029 рр. http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/stratehija-tdatu.pdf. Місія університету формується на засадах 
університетської автономії, демократії, студентоцентризму, його відповідальності перед суспільством та державою й спрямована на підготовку високоосвічених 
фахівців, затребуваних на ринку праці, здатних використовувати сучасні технології у практиці господарювання та науковій діяльності, з високим рівнем 
національної свідомості, незалежним мисленням та готовністю до навчання протягом життя. У перспективах подальшого розвитку університету – становлення 
його, як центру інноваційного типу, інтегрованого у міжнародний науковий простір, з високим рівнем освітньої конкурентоспроможності, надійного партнеру 
реалізації програм регіонального сталого розвитку та дорадництва, осередку молодіжних ініціатив, просвітництва та інтеркультурності.
Цілі ОП відповідають основним принципам стратегічного планування в університеті та сучасним вимогам щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти (ESG, 2015) та спрямовані на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування.
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та 
програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Для студентів, що навчаються за ОП Екологія проводиться анонімне анкетування щодо якості викладання 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7broHttlw_eeIvVQwPHz9_Ir3nHxIHIKz08wl_8EmTDjMwg/viewform, якості освітньої програми та якості освітнього процесу 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCYCTP2gy6mIjZ-iSDjUEi_KhrKz8WAc8u0Br9vQRbA8l-_g/viewform, доброчесності 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffzgXkQ7g2jtIE4oFSTB3xmW9emg3p5cVxcIZW7EhpJwH8QA/viewform тощо. Окремо проводиться опитування випускників 
спеціальності https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUXrKy1vWsxYtq-rczJwVDg0bq04jiVF5D-z0Mu5hO6FBRqQ/viewform. Результати опитування враховуються 
при оновлені ОП на наступний період. Під час перегляду та оновлення ОП у 2018-2019 роках до проектної групи були залучені здобувачі вищої освіти: Айбетова 
А.Г, Слободнюк І.С., Савченко А.Д. Для здобувачів проводяться презентації ОП з елементами обговорення http://www.tsatu.edu.ua/ate/obhovorennja-osvitno-
profesijnoji-prohramy-ekolohija-specialnosti-101-ekolohija-v-ramkah-studocentrovanoho-navchannja/.

- роботодавці
При запровадженні ОП потенційні роботодавці були ознайомлені з освітньо-професійною програмою «Екологія» та навчальним планом і надали відгуки та 
рецензії щодо загальної характеристики, цілей, ПРН, актуальних компетентностей освітньої програми, зазначаючи позитивні результати та недоліки.
При відкритті ОП у 2016 році проектною групою були враховані пропозиції від зовнішніх стейкхолдерів: голови ТОВ «Федорівка» (Приазовський р-н) Греджева 
В.І., головного мисливствознавця ДП «Мелітопольське лісомисливське господарство» Ніколаєва В.А. та ін. http://www.tsatu.edu.ua/eons/448/.
У подальшому до проектної групи були залучені зовнішні стейкхолдери: Барабоха Н.М. – начальник науково-дослідного відділу Приазовського національного 
природного парку та Поповчук Є.С. – директор Азово-Сиваського національного природного парку. За рекомендаціями стейкхолдерів були враховані пропозиції 
щодо збільшення практичної підготовки, зміни форми атестації здобувачів, посилення компетентностей щодо екологічного законодавства, тощо. Анкети та 
відгуки зберігаються на кафедрі.

- академічна спільнота
Під час реалізації ОП кафедрою геоекології і землеустрою заключено низьку договорів із закладами вищої освіти, академічними інститутами та іншими 
установами http://www.tsatu.edu.ua/eons/naukova-dijalnist/spivpratsya/. 
Науково-педагогічні працівники підтримують постійні зв'язки з професійною спільнотою щодо результатів навчання за ОП Екологія, а саме: професором 
Боголюбовим В.М., (НУБІП, м. Київ); професором Рильським О.Ф., (ЗНУ, м. Запоріжжя); колективом кафедри екології та інформаційних технологій 
Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Під час оновлення ОП 
враховуються результати онлайн опитування академічної спільноти ТДАТУ. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDYdJp1fzhPSy6puUFEc94KYiWsxADRvEaENo_Io2WUAuoTg/viewform

- інші стейкхолдери
При корегуванні ОП розглядались результати анкетування інших зовнішніх партнерів кафедри, зокрема: голови Чернівецької обласної організації Українського 
товариства мисливців та рибалок Ткачука Ю.Б.; голови ГО «Запорізьке обласне представництво «Спилки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні» Бернаги Н.Ю.; члена союзу краєзнавців Мелітопольщини, к.геогр.н., доцента Крилова М.В. та ін.
Зовнішні стейкхолдери не лише приймають участь у процедурі анкетування, але й безпосередньо долучаються до позааудиторних занять. Так, Бернага Н.Ю., як 
експерт проекту програми малих грантів Глобального екологічного фонду за власною ініціативою у рамках проекту «Підвищення рівня обізнаності в громаді 
щодо захисту озонового шару та пом’якшення наслідків зміни клімату» долучилась до процедури організації та проведення тематичного заходу для здобувачів 
вищої освіти http://www.tsatu.edu.ua/eons/2634/.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Урахування тенденцій розвитку спеціальності 101 Екологія та аналізу ринку праці даної галузі, запитів працедавців дало змогу означити цілі та програмні 
результати навчання ОП. Члени проектної групи постійно відстежують тенденції розвитку у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування та ринку праці, ознайомлюються з публікаціями провідних фахівців та науковців галузі й на основі цієї інформації вносять пропозиції щодо 
оновлення змісту ОП. Реалізація ОП дозволяє формувати, як професійні, так і «м’які» навички – soft skills задля забезпечення високого рівня знань та формування 
світогляду, який дозволяє випускникам зайняти лідируючі позиції у професійній сфері. Випускники можуть обіймати посади за професіями, визначеними 
національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Класифікатор професій із змінами, затвердженими наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2017 року №1744).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний 
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контекст
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст шляхом включення інтересів 
стейкхолдерів, надання можливостей вибору студентами відповідних навчальних дисциплін задля реалізації власного шляху кар’єрного зростання.
Галузевий контекст ОП у повній мірі відбиває особливості та вимоги розвитку природничої галузі та знаходить підтвердження у питаннях змісту, формах та 
методах теоретичної та практичної підготовки, максимального наближення практичної підготовки до реальних умов праці.
Питання екологічного моніторингу Північного Приазов'я є одним з найактуальніших, оскільки регіон містить з одного боку об'єкти інтенсивного промислового та 
аграрного виробництва, Запорізьку АЕС, з іншого боку – узбережжя Азовського моря, Молочний та Утлюцький лимани, велику кількість НПП та інших ПЗФ 
державного значення. Члени кафедри протягом багатьох років беруть участь у регіональних екологічних проектах, а саме: Стратегії регіонального розвитку 
Запорізької області та міста Мелітополя на період 2020 (розділ – екологічна оцінка); проекті Стратегії розвитку міста Мелітополя на період до 2030 (розділ – 
екологічна оцінка). Регіональний контекст знаходить своє відображення у переліку та змісті дисциплін за вибором, які дозволяють формувати компетентності 
щодо здатності керувати екологічними процесами в урбанізованих екосистемах, розробляти програми використання природних ресурсів, створювати об'єкти 
ПЗФ та керувати процесами рекреації.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних 
вітчизняних та іноземних програм
При формуванні цілей та програмних результатів навчання ОП використовувався досвід аналогічних програм вітчизняних ЗВО: НУБіП, Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», Херсонського державного аграрного університету, ЗНУ, Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки та іноземних: Jacobs University (Німеччина), Cape Breton University (Канада), Modul University (Австрія) тощо. Університетом укладено меморандуми щодо 
академічного і наукового співробітництва, що представляють взаємний інтерес для обох сторін: з Політехнічним інститутом Ля-Саль Бове (Франція), з 
університетом Анхальта (Німеччина) та угоду про співпрацю між ТДАТУ та Федерацією «Обміни Франція – Україна» (Франція).
З метою ознайомлення із сучасним досвідом організації освітнього процесу за відповідною спеціальністю у ЗВО України членами проектної групи та 
співробітниками кафедри був організований міжвузівський семінар викладачів 
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/8969/1/%d0%a1%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80_%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%ba%d0%b0.pdf,
в ході якого були визначені наукові аспекти організації та проведення навчальних практик для студентів-екологів http://www.tsatu.edu.ua/vyrobnychi-praktyky-
najbilsh-dijeva-lankoju-u-pidhotovci-ekolohiv/, що у подальшому було враховано при організації освітнього процесу.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти
Зміст ОП Екологія розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, який було 
затвердження наказом МОН України від 04 жовтня 2018 року №1076. Обов’язкові компоненти освітньої програми в повній мірі забезпечують загальні й фахові 
компетентності та програмні результати навчання. Відповідно до формування компетентностей та ПРН розроблено матриці їх відповідності освітнім 
компонентам та структурно-логічна схема викладання дисциплін.
Співвідношення часу між циклами підготовки, нормативними дисциплінами і дисциплінами за вибором студентів та співвідношення годин із загальної та 
професійної підготовки студентів відповідають державним вимогам, а зміст підготовки фахівців відповідає потребам ринку праці у сфері захисту навколишнього 
середовища та природоохоронних технологій.
Нормативні та вибіркові дисципліни певною мірою забезпечені методичними рекомендаціями, підручниками та навчальними посібниками, у тому числі 
підготовленими науково-педагогічними працівниками університету.
Реалізація програми забезпечується кадрами високої кваліфікації з науковими ступенями й вченими званнями, які мають багаторічний досвід навчальної, 
методичної та наукової роботи та відповідають кваліфікації відповідно до спеціальності.
Стан матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, соціальної інфраструктури дозволяє достатньою мірою реалізувати ОП.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, поясніть, яким чином визначені ОП програмні 
результати навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
-

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за 
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності)?
174

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
66

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є 
міждисциплінарною)?
Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 – Природничі науки. Освітні компоненти ОП Екологія складають певну 
структурну послідовність за семестрами та роками згідно навчального плану за двома циклами підготовки. Цикл загальної підготовки та цикл професійної 
підготовки обов’язкової частини складає 174 кредити ЄКТС, що становить 72,5% та дисципліни за вибором студента – 66 кредитів ЄКТС складають 27,5%.
Освітні компоненти загального циклу підготовки є основою для подальшого вивчення дисциплін професійного циклу підготовки в логічній послідовності та 
взаємопов’язаності, що підтверджується структурно-логічною схемою.
Ціль навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони 
довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання. 
Освітні компоненти відповідають об’єкту ОП – вивчення структури та функціональних компонентів екосистем різного рівня та походження; антропогенного 
впливу на довкілля та оптимізації природокористування.
Теоретичний зміст предметної області полягає у поглибленому вивченні понять, концепцій, принципів природничих наук, сучасної екології та їх використання 
для охорони навколишнього середовища, збалансованого природокористування та сталого розвитку; застосування концепцій, теорій і наукових методів 
природничих наук для розв’язання спеціалізованих задач та вирішення практичних екологічних проблем, які характеризуються комплексністю.
Зміст ОП відповідає методам, методикам та технологіям, а саме – здобувач має оволодіти методами збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних 
досліджень; навичками науково-виробничої, проектної, організаційної та управлінської діяльності; просвітницької діяльності в сфері екології, охорони 
навколишнього середовища та збалансованого природокористування.
Під час реалізації ОП здобувачі вищої освіти повинні оволодіти інструментами та обладнанням щодо проведення практичних робіт, навчальних практик в 
комплексі з дисциплінами, устаткуванням та програмним забезпеченням, необхідним для натурних, лабораторних та дистанційних досліджень будови та 
властивостей екологічних систем різного рівня та походження.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії?
Здобувачам вищої освіти надається можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії через вибіркові дисципліни відповідно до положення 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-vybirkovi-dyscypliny-v-tdatu-2019.pdf. До того ж здобувачі вищої освіти мають можливість 
обрання:
- теми курсової роботи;
- підприємства-бази проходження виробничої практики;
- способу надання освітніх послуг (інституційну/дуальну);
- вільного відвідування занять згідно з положенням http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-vilne-vidviduvannya-zanyat2.pdf
- участі у предметних олімпіадах http://www.tsatu.edu.ua/eons/navchannja/olimpiady/
- закордонного навчання відповідно до Положення про академічну мобільність студентів ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-akademichnu-mobilnist.pdf і Положення про проведення практики студентів ТДАТУ за кордоном 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-praktyky-studentiv-za-kordonom-2018.pdf 
- участі у наукових гуртках http://www.tsatu.edu.ua/eons/naukova-dijalnist/naukovi-hurtky/
- перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
perezarahuvannja-ta-akademichnu-riznycju-2019-2.pdf
Індивідуальна траєкторія навчання враховує можливість отримання академічної відпустки та повторного навчання.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
У рамках ОП здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір окремих навчальних дисциплін відповідно до Положення про порядок вибору 
дисциплін в ТДАТУ www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-vybirkovi-dyscypliny-v-tdatu-2019.pdf. 
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Навчальним планом передбачено загальний обсяг вибіркових дисциплін, що складає не менше 25% від загального обсягу кредитів ЄКТС. Перелік навчальних 
дисциплін за вибором ЗВО на наступний навчальний рік щорічно встановлюється у першому семестрі поточного навчального року та затверджується на 
засіданні Вченої ради університету до 1 жовтня. Перелік навчальних дисциплін, що були затвердженні для вибору ЗВО на наступний навчальний рік 
розміщуються на веб-сайті Університету у розділі «Освіта» для кожного СВО і курсу навчання. Вибіркові навчальні дисципліни, оприлюднені на веб-сайті 
Університету для вибору ЗВО, містять силабус, розроблений відповідно до вимог Положення про програму навчання здобувачів вищої освіти – силабус 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-sylabus-2019-3.pdf, та (за бажанням) презентацію навчальної дисципліни чи інших освітніх 
компонентів. Процедура вибору навчальних дисциплін або інших освітніх компонентів на наступний навчальний рік для здобувачів вищої освіти складається з 
двох етапів: для СВО «Бакалавр»: 1 етап – в період з 1 листопада по 1 лютого, протягом якого ЗВО авторизується на відповідній спеціальності і курсі навчання 
та здійснює процедуру вибору навчальних дисциплін / освітніх компонентів відповідно до Порядку, визначеного Положенням; 2 етап – в період з 01 лютого до 15 
лютого, протягом якого окремі ЗВО здійснюють повторний вибір освітніх компонентів, якщо за результатами їх вибору на першому етапі не були сформовані 
повноцінні групи (15-30 осіб). Після завершення процедури вибору дисциплін формується індивідуальний навчальний план ЗВО на наступний рік, до змісту якого, 
крім обов’язкових компонентів, включаються вибіркові навчальні дисципліни, що визначають індивідуальну траєкторію навчання. З урахуванням обраних 
навчальних дисциплін декани факультетів розробляють робочі навчальні плани на наступний навчальний рік в автоматизованій системі «Освіта».
Як виняток, вибір навчальних дисциплін для студентів першого курсу було проведено шляхом анкетування із корегуванням робочого навчального плану.
Обговорення питання обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти проводиться на постійній основі 
http://www.tsatu.edu.ua/ate/obhovorennja-pytannja-obrannja-navchalnyh-dyscyplin-za-vyborom-zdobuvachiv-vyshhoji-osvity-na-fakulteti-ate/, у тому числі, у контексті 
обговорення формування індивідуальної освітньої траєкторії http://www.tsatu.edu.ua/ate/indyvidualna-osvitnja-trajektorija-navchannja-na-fakulteti-ate-tdatu-im-
dmytra-motornoho/, http://www.tsatu.edu.ua/ate/indyvidualni-osvitni-trajektoriji-studentiv-obhovorennja-novyh-pidhodiv-v-pobudovi-indyvidualnoho-planu-na-starostati-
fakultetu-ate-11-hrudnja-2019-r/

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, 
необхідні для подальшої професійної діяльності
Освітня програма Екологія та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, що реалізується під час проведення практичних 
робіт, навчальних і виробничої практик згідно Положення про проведення практик студентів ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-provedennja-praktyk-studentiv-tdatu-1.pdf. 
На першому та другому курсах навчання здобувачі вищої освіти проходять навчальні практики у літній період терміном 4 тижні та обсягом 120 годин (1 курс – з 
біології, 2 курс – із загальної екології). На 1-3 курсах викладаються дисципліни в комплексі з навчальною практикою («Метеорологія і кліматологія», 
«Топографія», «Ґрунтознавство», «Ландшафтна екологія», «Моніторинг довкілля», «Агроекологія»). На 3-му курсі передбачається проходження виробничої 
практики на підприємствах, організаціях згідно укладених договорів http://www.tsatu.edu.ua/eons/naukova-dijalnist/spivpratsya/.
Практична підготовка формує відповідні компетентності, що розкриті у матрицях ОП, яка розміщена за посиланням http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-
content/uploads/sites/41/op_ekolohija.pdf.
Співпраця з роботодавцями у формулюванні цілей і завдань практичної підготовки, визначенні її змісту відбувається в процесі обговорення  проблемних питань 
на підприємствах, організаціях-базах практик, засіданнях проектної групи ОП.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які 
відповідають цілям та результатам навчання ОП результатам навчання ОП
Освітні компоненти ОП Екологія сприяють формуванню у здобувачів вищої освіти соціальних навичок, зазначених у загальних компетентностях матриці ОП, яка 
розміщена за посиланням http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/op_ekolohija.pdf.
Також здобувачі вищої освіти можуть набути соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання через проведення тренінгів на різну тематику, що на 
рівні факультету проводяться провідним коуч-тренером   агентства Еxpert-info Оленою Коломоєць, а саме: «Саморозвиток як засіб активного самовизначення», 
«Професійне самовизначення та самоактуалізація людини в професії», «Розвиток навичок спілкування», «Конфліктологія та тактика вирішення конфліктних 
ситуацій» тощо https://drive.google.com/file/d/19wn9GXWYZ9STVQYHfr_x6ZIWpithvswx/view.
Перелік «м’яких» навичок обговорювався під час проведення круглих столів, зборів проектної групи, вони постійно вивіряються, а ступінь їх набуття 
визначається викладачами та студентами спеціальності.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
У зв’язку з відсутністю професійного стандарту першого рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія компетентності і програмні результати навчання ОП 
розроблялись згідно з Класифікатором професій (ДК 003:2010) і вимогами до сьомого рівня (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) Національної рамки 
кваліфікацій.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням 
здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою)?
Розподіл обсягу освітніх компонентів ОП здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу у Таврійському державному агротехнологічному 
університеті імені Дмитра Моторного http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-2_ostannye-1.pdf.
Освітньою програмою передбачено в контексті контактних (аудиторних) годин проведення лекційних (1336 год.) та практичних занять (1852 год.), а також 
навчальної практики (570 год.). Середньотижневе навантаження складає 24 години. Обсяг годин з практичних занять переважає. Це можна обґрунтувати 
об’єктивною необхідністю впровадження практичного досвіду здобувачів, виконанням завдань практичного характеру.
Обсяг самостійної роботи ОП Екологія за навчальним планом складає 3124 години. Навчальне навантаження є збалансованим і не впливає на перенавантаження 
студентів. Необхідні ресурси для організації освітнього процесу шляхом самостійного опрацювання матеріалу ОП представлені на інформаційному порталі ЗВО 
http://nip.tsatu.edu.ua

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, продемонструйте, яким чином структура освітньої 
програми та навчальний план зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
Згідно наказу МОНУ від 15.10.2019 № 1296 http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/nakaz-1296_compressed.pdf ТДАТУ включено до пілотного проекту з 
підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти та реалізується відповідно до Положення про порядок організації та проведення дуальної форми 
навчання в ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-dualnoho-navchannja-v-tdatu-2019.pdf.
Наразі за дуальною формою, яка передбачає здобуття освіти шляхом поєднання навчання осіб в університеті з навчанням на робочих місцях підприємств, 
установ та організацій для набуття певної кваліфікації на основі договору https://drive.google.com/file/d/12OOvnomTkzFL7Q2A4Xeu4eXfVHFZvbi2/view. На ОП 
Екологія навчається Вадим Грушко (Наказ 1532-С від 16.09.2019) на базі Приазовського національного природного парку у відділі рекреації та екоосвітньої 
роботи. Процес його навчання координується наставником дуального навчання на виробництві Лухмановим Д.С. та куратором від ЗВО доцентом кафедри 
Тарусовою Н.В. При цьому керівництво ЗВО підтримує постійний зв’язок з установою http://www.tsatu.edu.ua/pidsumky-dualnoho-navchannja-na-specialnosti-101-
ekolohija/ Оцінювання результатів навчання здобувача освіти здійснюється спільно із суб’єктом господарювання на підсумковій атестації 
https://drive.google.com/file/d/1A5a7Ws-N81EY-cMgV7VJJGcDoGb4uDU_/view.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП
http://www.tsatu.edu.ua/pk/vstup/pravyla-pryjomu/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Перелік предметів ЗНО та значення мінімального балу кожного з них обговорювалися при розробці Правил прийому відповідного року вступу на засіданні 
приймальної комісії із залученням гаранта ОП. Враховуючи, що серед контингенту вступників щорічно сільська молодь складає від 40 до 50 відсотків, для 
створення рівних можливостей для вступників усіх категорій мінімальне значення балу ЗНО встановлювалося на рівні 100 балів, а для відкритих та небюджетних 
КП застосовувався різний перелік предметів ЗНО.
Для вступу на основі ОКР молодшого спеціаліста програми фахових випробувань формувалися за участі гаранта ОП у питаннях щодо основних змістовних 
компонентів програми рівню початкових компетентностей вступника відповідно до програми його підготовки за попереднім освітнім рівнем. 
При розрахунку конкурсного балу вступників на основі ПЗСО коефіцієнт із найбільшою вагомістю встановлювався для конкурсного предмету українська мова та 
література (від 0,4 до 0,55). Це пояснюється тим, що знання державної мови, а також набуття достатнього рівня мовної і комунікативної компетентностей є 
одним з основних контекстів ОП Екологія. Коефіцієнти для інших конкурсних предметів відкритих та небюджетних КП встановлювалися на рівні від 0,2 до 0,25 у 
різних роках здійснення набору.
Протягом реалізації ОП до Правил прийому вносилися зміни у частині переліку предметів ЗНО, їхньої кількості, значень вагових коефіцієнтів конкурсного балу 
відповідно до Умов прийому відповідного року вступу.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність 
для учасників освітнього процесу?
Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, визаначається в ТДАТУ відповідно до Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін 
та визначення академічної різниці в ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-perezarahuvannja-ta-akademichnu-riznycju-2019-
2.pdf
Визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва з партнерами ЗВО здійснюється згідно Положення про академічну мобільність студентів 
ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-akademichnu-mobilnist.pdf. У рамках двосторонніх договорів допускаються 
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індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових установах України. Існують угоди 
внутрішньої академічної мобільності здобувачів між ТДАТУ та ХДАУ, МНАУ, ХНАУ, ЛНАУ http://www.tsatu.edu.ua/akademichna-mobilnist/
При прийнятті на навчання осіб, які здобули освітній ступінь вищої освіти за кордоном, університет керується наказом МОНУ від 05.05.2015 № 504 і вступники 
даної категорії надають свідоцтво МОН України про відповідне визнання документу про вищу освіту.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)?
Зарахування результатів навчання (кредитів), що були встановлені під час навчання на інших ОП, здійснюється за документами про раніше здобуту освіту 
(додаток до диплома, академічна довідка) або витягом із навчальної картки здобувача освіти, у разі одночасного навчання за декількома ОП. Так, при вступі на 
ОП на основі ОКР молодшого спеціаліста курс зарахування та термін навчання визначаються деканом відповідно до Положення про порядок перезарахування 
навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в ТДАТУ з урахуванням вимог стандарту вищої освіти спеціальності 101 Екологія. Визнання та 
перезарахування навчальних дисциплін здійснюється на підставі додатку до диплому молодшого спеціаліста. Рішення про перезарахування навчальних 
дисциплін оформлюється розпорядженням декана. Оригінал розпорядження додається до особової справи здобувача вищої освіти.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його 
доступність для учасників освітнього процесу?
В університеті визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок перезарахування навчальних дисциплін 
та визначення академічної різниці в ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-perezarahuvannja-ta-akademichnu-riznycju-2019-
2.pdf
Декан факультету може приймати рішення за погодженням із гарантом ОП та відповідними кафедрами про перезарахування навчальних дисциплін або частини 
їх кредитів на підставі документів, отриманих особою у неформальній освіті.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)
Практики застосування визнання та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих у неформальній освіті під час реалізації ОП 
Екологія за звітний період не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють досягненню програмних результатів навчання? Наведіть 
посилання на відповідні документи
На ОП можлива очна, заочна та дуальна форма навчання http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-
2019-2_ostannye.pdf Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, навчальних та виробничих практик, самостійного 
навчання, дистанційної самопідготовки на навчально-інформаційному порталі, консультацій з викладачами тощо. Проведення та узагальнення результатів 
навчальної та наукової роботи студентів відбувається у вигляді доповідей на студентських конференціях, виконання комплексної курсової роботи та захисту 
кваліфікаційної роботи.
Форми навчання і викладання добираються викладачем самостійно із врахуванням їх доцільності та обумовлюються специфікою і змістом кожної дисципліни. 
Відповідність розподілу часу між зазначеними методами постійно аналізується та узгоджується, а також перевіряється через залучення здобувачів до різних 
заходів, зокрема, участі у II турі Всеукраїнських олімпіадах (за результатами яких студенти отримували призові місця з дисциплін «Біологія», «Агроекологія» та 
спеціальності Екологія https://drive.google.com/file/d/1GzfntRmBytU4LcPERrttyGgnoJ0_lWEP/view). Застосування відповідних форм і методів навчання і викладання 
на ОП сприяють досягненню програмних результатів. Оскільки певний відсоток викладачів, що викладають дисципліни ОП Екологія у ТДАТУ, мають вищу 
педагогічну освіту правильність вибору форм та методів навчання і викладання на ОП не викликає сумнівів.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу? Яким є рівень 
задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
При складанні та реалізації ОП постійно враховується думка студентів щодо форм і методів навчання. За їх активної участі та на основі консенсусу обираються 
прийнятні форми та методи навчання. Процедура визначення методів та форм викладання відбувається безпосередньо викладачами та студентами.
Загалом студентоцентроване навчання і викладання на ОП є таким, що:
-регулярно оцінює і корегує надання освітніх послуг із врахуванням думки студентів http://www.tsatu.edu.ua/ate/obhovorennja-osvitno-profesijnoji-prohramy-
ekolohija-specialnosti-101-ekolohija-v-ramkah-studocentrovanoho-navchannja/;
-надає необхідну підтримку роботі органів студентського самоврядування http://www.tsatu.edu.ua/studentske-zhyttya/studentska-rada/;
-має належні процедури виявлення скарг студентів (є уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у ТДАТУ, скринька довіри, прийомні 
години у ректора та ін.);
Для того, щоб НПП обирали форми і методи навчання і викладання, відповідні студентоцентрованому підходу ЗВО:
-проводить опитування студентів http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-
osvity/;
-розробляє та впроваджує відповідні Положення http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/;
-здійснює моніторинг якості освіти http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoho-dijalnosti/.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи
Відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи забезпечується через створення та надання:
- умов для автономії і свободи навчання, викладання та науково-дослідної діяльності без зовнішнього втручання;
- прав на вибір підручників, навчальних посібників, матеріалів та інших засобів навчання, відкритий доступ до інформації (зокрема вільне користування 
матеріалами наукової бібліотеки http://lbr.tsatu.edu.ua/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=TSATU&P21DBN=TSATU, постійної інформації щодо 
основних подій на сайті університету http://www.tsatu.edu.ua/category/news/);
- прав на безкоштовний доступ студентів та викладачів до користування послугами навчальних, навчально-методичних, соціально-побутових та інших 
структурних підрозділів закладу;
- прав на участь у перегляді освітніх програм;
- свободи викладання, зокрема, право кожного викладача включати в зміст навчальних дисциплін матеріали авторських програм, методик, власних науково-
дослідних напрацювань за тематичним спрямуванням дисципліни https://drive.google.com/file/d/1-CwiQQu9uSnH9HmfAwly4dT1sGajPOA-/view;
- прав на об’єднання в громадські професійні організації, педагогічні співтовариства http://www.tsatu.edu.ua/eons/uchast-v-profesijnyh-objednannjah/.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, 
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів *
До початку навчального року формується графік організації освітнього процесу (https://drive.google.com/file/d/1ldWTAhpL9a0yztsXscSRNgGs9JjAMT4-/view).
Цілі, зміст та очікувані результати навчання надаються в межах робочої програми та силабусу дисципліни, які розміщуються у вільному доступі для всіх 
здобувачів вищої освіти на навчально-інформаційному порталі (НІП) (http://nip.tsatu.edu.ua/) і на сайті кафедри 
(http://www.tsatu.edu.ua/eons/navchannja/dyscypliny/).
Порядок та критерії оцінювання результатів навчання визначаються Положенням про оцінювання знань студентів ТДАТУ за вимогами кредитно-модульної 
системи організації освітнього процесу http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf.
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання за освітніми компонентами надається на різних етапах:
-при профорієнтаційній роботі за запитом;
-в період вступу до ЗВО, де секретарі приймальної комісії роз’яснюють зміст цих питань за необхідності;
-при презентації ОП;
-на перших заняттях з кожної дисципліни, зборах групи перед проведенням навчальних та виробничої практик, консультаціях з питань написання курсової 
роботи;
-на кураторських годинах та позааудиторних зборах групи.
Доступ до інформаційних ресурсів здійснюється через НІП ТДАТУ (http://nip.tsatu.edu.ua/), де міститься робоча програма, лекції, практичні (лабораторні) роботи, 
методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи, тести тощо.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
До основних елементів досліджень, що використовуються у освітній діяльності за ОП належать: завдання, що містять елементи проблемного пошуку, підготовка 
та захист комплексної курсової роботи та кваліфікаційної роботи.
Для активізації наукової діяльності студентів за ОП реалізуються такі заходи:
- організація та проведення студентських конференцій http://www.tsatu.edu.ua/nauka/wp-content/uploads/sites/49/prohrama-stud-konf-2019.pdf;
- участь у Всеукраїнських конкурсах науково-дослідних робіт студентів https://drive.google.com/file/d/1y75O5d4XmzbDxU-Q-pek_uroAIFH8Fp3/view;
- забезпечення публікацій наукових праць студентів http://www.tsatu.edu.ua/nauka/wp-content/uploads/sites/49/ate.pdf;
- участь студентів в заходах-конкурсах, що організовуються іншими ЗВО https://drive.google.com/file/d/1EtIJVXLwCYBcTH1cbygV11ZvjiQoICNw/view та установами 
https://drive.google.com/file/d/1YFSE7cxRlo2q_jRiP2cujSXBFL4Bl5AS/view;
- розроблення заходів з активізації науково-дослідної роботи студентів та участь у плануванні, контролі і обліку науково-дослідної роботи студентів при 
залученні органів студентського самоврядування.
В рамках освітньої діяльності за ОП одночасно з освітнім процесом працюють науково-дослідні гуртки http://www.tsatu.edu.ua/eons/naukova-dijalnist/naukovi-
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hurtky/.
У ЗВО створена Рада молодих учених і студентів ТДАТУ, що є добровільним, самокерованим громадським об’єднанням, створеним з метою сприяння організації 
наукової діяльності молодих науковців та студентів, їхньому особистому та професійному зростанню http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/rada-molodyh-vchenyh-ta-
studentiv/.
Студенти долучаються до виконання науково-технічної підпрограми 2.1  наукової теми кафедри «Оцінка стану довкілля за результатами дослідження наземних 
та водних екосистем Південної України» на 2016–2020 рр. (Державний реєстраційний № 0116U0027350. Керівник: д.б.н., професор Волох А.М.).
Наукові досягнення студентів впроваджуються у навчальний процес hhttps://drive.google.com/file/d/1P8b5S1XrUFzLAWQ3QU-sYnNUmALVk0mN/view при викладанні 
дисциплін професійного спрямування та можуть бути використані у якості вихідної інформації для подальших студентських досліджень.
На факультеті створені та функціонують «Лабораторія моніторингу якості ґрунтів та продукції рослинництва» (http://www.tsatu.edu.ua/rosl/navchannja/navchalni-
laboratoriji/), «Науково-дослідна лабораторія з фізіології та біохімії сільськогосподарських культур» (http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/navchalni-
laboratoriji/naukovo-doslidna-laboratorija-z-fiziolohiji-ta-biohimiji-silskohospodarskyh-kultur/), «Навчальна лабораторія з хімії» 
(http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/navchalni-laboratoriji/navchalni-laboratoriji-z-himiji/), «Науково-дослідна геотехнічна лабораторія» 
(http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/laboratorii_hez.pdf) тощо.
Результати наукових досліджень студентів були відмічені грошовими преміями та цінними призами під час участі в різноманітних конкурсах.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст навчальних дисциплін на основі наукових 
досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
Перегляд та оцінювання змісту освітніх компонентів здійснюється на основі передових наукових досягнень, сучасних практик у відповідній галузі та 
дидактичних підходів, що набуваються викладачами під час участі у конференціях та з’їздах, в процесі роботи з науково-метричними базами даних Scopus, Web 
of Science, http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/6050/, повнотекстовими ресурсами Springer Nature http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/vidkrytyj-dostup-do-
povnotekstovyh-resursiv-mizhnarodnoho-vydavnyctva-springer-nature/, в ході комунікації із науковцями та фахівцями відповідних об’єднань 
http://www.tsatu.edu.ua/eons/uchast-v-profesijnyh-objednannjah/, курсів підвищення кваліфікації, під час закордонних 
https://drive.google.com/file/d/1Fg1UOyWUvkeKUqCqIGrgF2jig5nrGq86/view та виробничих https://drive.google.com/file/d/1qodg2t3BEO_ZNcK-VHifQgvi06U_rjZ9/view 
стажувань тощо.
Зміст освітніх компонентів перевіряється відділом моніторингу якості освітньої діяльності (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-
dijalnosti/polozhennja-pro-viddil-monitorynhu-tdatu/
Оновлення порталу з дисциплін відбувається регулярно на початку навчального року з мінімальною тривалістю та без перешкод доступу до нього. Внесені зміни 
фіксуються автоматично.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
На базі ТДАТУ створено відділ міжнародних зв’язків (http://www.tsatu.edu.ua/vmz/), що збирає та вчасно надає інформацію про програми подвійного 
дипломування http://www.tsatu.edu.ua/vmz/mizhnarodni-prohramy/prohramy-podvijnoho-dyplomuvannja/, щорічні гранти http://www.tsatu.edu.ua/vmz/mizhnarodni-
prohramy/shhorichni-hranty/, міжнародні наукові конкурси http://www.tsatu.edu.ua/vmz/mizhnarodni-prohramy/mizhnarodni-naukovi-ta-studentski-konkursy/, відкриті 
on-line курси http://www.tsatu.edu.ua/vmz/korysni-posylannja/vidkryti-line-kursy/ тощо.
Студенти проходять закордонну практику http://www.tsatu.edu.ua/vmz/students/programs/ на підприємствах Європи, Америки тощо. Викладачі мають досвід участі 
у закордонних стажуваннях https://drive.google.com/file/d/1Fg1UOyWUvkeKUqCqIGrgF2jig5nrGq86/view, тренінгах в межах України із запрошенням закордонних 
фахівців https://drive.google.com/file/d/17r4HcViRahIYb9wR4OZ5HK_b02qOEN2C/view.
Для подолання недостатнього рівня іншомовної підготовки студентів при проходженні закордонних практик на ОП збільшено тижневе навантаження з 
дисципліни «Іноземна мова за фаховим спрямуванням».
Студенти ОП мають доступ до науково-метричних баз Scopus та Web of Science http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/6050/.
Через наявність Меморандуму про взаєморозуміння між ЗВО та Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA) студенти можуть приймати участь у 
заходах, що організовуються та проводяться UHBDP http://www.tsatu.edu.ua/eons/uchast-u-mizhnarodnyh-proektah/.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють перевірити досягнення програмних результатів 
навчання?
Кінцева форма контролю з дисципліни визначається ОП. Інші контрольні заходи визначаються із врахуванням «Положення про оцінювання знань студентів 
ТДАТУ за вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу» http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf, відповідно до якого викладач спираючись на власний досвід викладання 
дисциплін та за результатами узгодження зі студентами (що відбувається в процесі обговорення загальних питань з організації навчального процесу в рамках 
дисципліни на перших заняттях) визначає їх обсяг та зміст.
ОП враховує специфіку викладання кожної дисципліни. Тому на рівні контрольних заходів використовуються такі форми контролю: усний, письмовий, графічний, 
тестовий, програмний, практичний.
Для проведення самоконтролю на навчально-інформаційному порталі http://nip.tsatu.edu.ua/ разом із текстом лекцій та практичних занять надаються тестові 
завдання, за умови використання яких студент самостійно може визначити свій рівень засвоєння матеріалу.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти?
На ОП реалізується поточний, модульний (ПМК), семестровий контроль та державна атестація відповідно до Положень http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf і http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-2_ostannye-1.pdf
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем. ПМК проводиться з метою оцінки 
результатів навчання після закінчення змістового модуля. Семестровий контроль проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового екзамену 
або диф. заліку. Державна атестація – здійснюється у вигляді захисту кваліфікаційної роботи.
Чіткість та зрозумілість контрольних заходів забезпечується за рахунок перевірки змісту та точності формування питань. Перед іспиту та протягом навчального 
року проводяться консультації http://www.tsatu.edu.ua/eons/navchannja/hrafik-konsultacij/, зокрема з питань змісту відкритих та тестових завдань.
Прозорість контрольних заходів досягається тим, що вони проходять в присутності інших студентів у відповідні часи, які визначаються навчальним відділом. Під 
час їх проведення може здійснюватись перевірка. Як правило, екзамени приймають викладач і асистент, а захист курсових робіт відбувається публічно за участі 
комісії. Сприяють прозорості зрізи залишкових знань  http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/zrizy-znan-studentiv/.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти?
Форми та критерії оцінювання постійно доводяться до відома студентів викладачем на перших заняттях, також можуть дублюватися на позааудиторних зборах 
групи, що проводяться деканом, заступником декана з навчальної роботи, куратором тощо. Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ за вимогами 
кредитно-модульної системи організації освітнього процесу оприлюднено на сайті ЗВО http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf.
У кожного студента є доступ до власного кабінету навчально-інформаційного порталу, де він має змогу ознайомитися з поточними оцінками 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/ynstrukcyja-kabynet-studenta_2-2.pdf. Результати усного поточного контролю, екзаменаційної оцінки 
студент отримує відразу після проведення контрольного заходу. Результати оцінювання письмових та тестових завдань студент може дізнатися під час 
проведення поточної чи наступної практичної роботи.
Збір інформації щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти проводиться у вигляді on-line опитування на сайті ЗВО 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7broHttlw_eeIvVQwPHz9_Ir3nHxIHIKz08wl_8EmTDjMwg/viewform
Аналіз отриманих даних проводиться на засіданнях проектної групи ОП та вносяться необхідні корективи.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за наявності)?
Під час розроблення ОП Екологія у 2016 році проектна група керувалась діючою на той час нормативно-правовою базою, рекомендаціями роботодавців, 
випускників, студентів, академічної спільноти та особистими напрацюваннями. За результатами обговорень було вирішено обрати, як форму державної атестації 
– державний кваліфікаційний іспит, який дозволяє оцінити рівень знань студентів за всіма фаховими дисциплінами ОП та надає змогу систематизувати отримані 
теоретичні та практичні знання.
Корегування ОП відбулось у 2018 та 2019 рр. відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, який передбачає форму атестації здобувачів вищої освіти – публічний захист кваліфікаційної роботи.
Додаткові форми атестації в ОП не передбачені.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином забезпечується його доступність для учасників 
освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів на ОП Екологія діє у відповідності до нормативних документів університету:
- Положення про організацію освітнього процесу;
- Положення про організацію та контроль якості навчальних занять;
- Положення про оцінювання знань студентів за вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу;
- Положення про перевірку залишкових знань студентів;
- Положення про комплексні контрольні роботи навчальних дисциплін;
- Положення про організацію тестування;
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- Положення про атестацію здобувачів вищої освіти;
- Положення про програму навчання здобувачів вищої освіти – силабус.
Режим доступу на сайті ТДАТУ: http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? 
Наведіть приклади застосування відповідних процедур на ОП
У взаємовідносинах між членами університетської громади важливим є неупереджене ставлення одне до одного, об’єктивне оцінювання результатів навчальної, 
дослідницької та трудової діяльності. Для виявлення прецедентів необ’єктивного та упередженого оцінювання знань студентів в ЗВО є скринька довіри, 
проводиться опитування студентів http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-
osvity/, призначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydija-
korupciji/povidomlennja-pro-projavy-korupciji/ та інші заходи.
Порядок подання та розгляду апеляцій результатів підсумкового контролю знань студентів здійснюється відповідно до Положення про апеляцію результатів 
підсумкового контролю з дисципліни http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/pologennya-pro-apelyaciu-rezultativ-PMK.pdf
Механізм оскарження передбачає участь у заходах перевірки присутності студентської спільноти та освітнього омбудсмена університету 
http://www.tsatu.edu.ua/obhovorennja-pytan-akademichnoji-dobrochesnosti-ta-polozhennja-pro-porjadok-pryznachennja-vyplaty-stypendiji-zi-studentamy-fakultetu-ate/ За 
період підготовки здобувачів за ОП Екологія оскарження результатів  контрольних заходів не встановлено.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних 
правил на ОП
Порядок повторного проходження контрольних заходів регламентується Положенням про порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів ТДАТУ за 
КМСОНП http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-poryadok-likvidacii-zaborgovanosti.pdf
Студентам, які без поважних причин, пропустили ряд занять і не опанували вчасно відповідну дисципліну в повному обсязі, призначається інший термін 
проведення ПМК з дозволу декана факультету. Максимальна загальна оцінка в цьому випадку за змістовний модуль не може перевищувати оцінку «Е».
Студенти, які перебували на практиці за кордоном і не опанували вчасно відповідну дисципліну, зобов`язані написати заяву щодо індивідуальної 
консультаційної роботи з викладачем.
Студенти, які набрали за результатами виконання всіх видів навчальної роботи з дисципліни від 35 до 59 балів, після належної підготовки мають право 
ліквідувати академічну заборгованість до завершення поточного семестру. Дозволяється не більше двох спроб ліквідації академічної заборгованості.
Студентам, які за результатами виконання всіх видів навчальної роботи з певної дисципліни отримали позитивні оцінки B або D дозволяється в термін 
екзаменаційної сесії підвищити підсумкову оцінку за власною заявою, поданою у деканат, та відповідно до графіку, затвердженому деканатом.
Дозволяється тільки одна спроба підвищення оцінки з певної дисципліни, а якщо вона була невдалою, то попередня оцінка залишається остаточною.
Всі вказані процедури використовуються на ОП.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів? Наведіть приклади 
застосування відповідних правил на ОП
Студент, який не погоджується з оцінкою ПМК або екзамену, має право звернутися до викладача і отримати обґрунтоване пояснення. Розгляд апеляції 
регламентується Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/pologennya-
pro-apelyaciu-rezultativ-PMK.pdf
Апеляція студента щодо оцінки його знань подається в деканат особисто в письмовій формі  не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. 
Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії упродовж двох робочих днів після її подання.
Для розгляду апеляції до апеляційної комісії подаються оригінали письмових робіт студента з ПМК, журнали модульного контролю знань студентів та обліку 
роботи викладача. Додаткове опитування студента при розгляді його апеляції не допускається. Під час розгляду виконаної роботи комісія керується нормативно-
правовими документами та положеннями про організацію освітнього процесу, наказами ректора тощо.
За наслідками розгляду апеляції комісія приймає одне із наступних рішень: 
- «Виставлена оцінка з дисципліни відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється»;
- «Виставлена оцінка з дисципліни не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується на __ балів»
Рішення апеляційної комісії доводиться до відома студента.
На ОП випадків апеляційних звернень до деканату не зафіксовано.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
Питання академічної доброчесності зафіксовані у певних офіційних документах ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-dokumenty/ та 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/), серед яких: Статут ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf, кодекс честі ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf, Антикорупційна програма ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/antykorupcijna-
prohrama-tdatu-2017-1.pdf тощо.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності?
Наказом ректора ТДАТУ призначено відповідального адміністратора системи «Etxt Антиплагіат» (представник науково-методичного центру), який завантажує 
курсову та кваліфікаційну роботу у систему «Etxt Антиплагіат»  Якщо, оригінальність тексту курсових і дипломних робіт змінюється у діапазонах від 40 до 60% – 
курсова або дипломна робота приймається до розгляду лише після доопрацювання автором, правильного оформлення цитувань та посилань на використані 
джерела. Якщо оригінальність менше 40% – курсова або кваліфікаційна робота до розгляду не приймається і не може бути рекомендована до захисту.
Факт академічного плагіату (компіляції) у роботах здобувачів вищої освіти може бути встановлений комісією, створеною розпорядженням декана.
Автори курсових та кваліфікаційних робіт несуть відповідальність за подання своїх  робіт  для перевірки системою «Etxt Антиплагіат»  відповідно до Положення  
про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-
systemu-antyplahiatu-v-tdatu-2017-1.pdf. Результати перевірки оприлюднюються на сайті.
У ТДАТУ створено електронний інституційний депозитарій http://elar.tsatu.edu.ua/?locale=uk, який постійно оновлюється, у тому числі і за рахунок  розміщення 
кваліфікаційних робіт.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
ТДАТУ реалізує власну політику забезпечення академічної доброчесності, що міститься в окремих офіційних документах http://www.tsatu.edu.ua/pro-
universytet/ofciini-dokumenty/
Заклад вищої освіти  популяризує академічну доброчесність шляхом прийняття, обговорення та оприлюднення, як в електронному вигляді, так і на масових 
зібраннях колективу, документів, що містять процедури дотримання академічної доброчесності http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-
vyschoji-osvity/akademichna-dobrochesnist/. Питання академічної доброчесності обговорюються на засіданнях Вченої ради університету та факультету. З метою  
дотримання норм законодавства про авторське право в університеті створено відділ з питань інтелектуальної власності та інформації 
http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/naukovo-doslidna-chastyna/viddil-z-pytan-intelektualnoji-vlasnosti-ta-informaciji/, який надає консультативно-правову, інформаційну та 
практичну допомогу в реалізації немайнових и майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
Питання популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти за ОП Екологія розглядається в рамках кураторських годин 
http://www.tsatu.edu.ua/seminar-kuratoriv-schodo-shljahiv-populjaryzaciji-akademichnoji-dobrochesnosti-na-fakulteti-ate/, лекційного матеріалу дисципліни «Вступ до 
фаху», виховних заходів http://www.tsatu.edu.ua/eons/studocentrovanyj-pidhid-do-formuljuvannja-oficijnyh-dokumentiv-tdatu-imeni-dmytra-motornoho/.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти 
відповідної ОП
На підставі Закону України «Про освіту» за порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів освіти можуть бути 
притягнені до академічної відповідальності: відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого наукового 
ступеня чи присвоєного вченого звання; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи обіймати  визначені законом посади.
За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання 
(контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти; 
позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.
Більшість із вказаних процедур притягнення до академічної відповідальності на ОП не спостерігалось, проте керівники курсових робіт, у деяких випадках, 
звертали увагу студентів на необхідність правильного оформлення цитувань та посилань на використані джерела.
Процедура повторного проходження оцінювання через порушення академічної доброчесності в останні роки втратила актуальність через виключення 
можливості «списування» відповідей за рахунок збільшення варіантів завдань під час письмової перевірки знань та введення програмного тестування.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх професіоналізму?
Процедура конкурсного відбору викладачів на ОП здійснюється на підставі Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад або 
обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-provedennja-konkursnoho-vidboru-pry-
zamishchenni.pdf, http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-dokumenty/vakansii
Як один з інструментів для залучення кращих викладачів на ОП кафедра пропонує претенденту попередньо прочитати пробні лекції 
https://drive.google.com/file/d/1ePbAc-9kJTKRoiHvANMQf_Zcoi5EnxBL/view
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Під час добору викладачів на ОП університет стикається з проблемою відсутності у претендентів практичного досвіду роботи за фахом. Тому спеціалісти-
практики запрошуються до викладання на умовах сумісництва: Антоновський О.Г. – асистент за сумісництвом, заст. нач. науково-дослідного відділу 
Приазовського НПП (заг. стаж роботи 16 років); Скиба В.П. – асистент кафедри (стаж роботи на посаді провідного інженера з використання водних ресурсів 
Мелітопольського МУВГ 9 років); Сучков С.І. – працював на ОП у 2018-2019 н.р. асистентом за сумісництвом (м.н.с. Приазовського НПП).
З метою підвищення професійного рівня НПП проводяться підвищення кваліфікації http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-
osvity/pidvyschennja-kvalifikaciji-naukovo-pedahohichnyh-pracivnykiv/ та виробниче стажування https://drive.google.com/file/d/1qodg2t3BEO_ZNcK-
VHifQgvi06U_rjZ9/view

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу
На початковому етапі у форматі організації ОП роботодавці, як зовнішні стейкхолдери та члени проектної групи запрошуються до обговорення проектів ОП, а 
також обговорення діючих ОП та беруть участь у онлайн опитуванні роботодавців https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi1fN6ge-VMl8NWMWf-
uldLiObUeIfCjhZrfNGQeT3iFsnHA/viewform, залучаються до проведення «Круглих столів» http://www.tsatu.edu.ua/eons/448/. Фактичне впровадження побажань 
працедавців враховується НПП кафедри при складанні робочих програм, силабусів, розробці лекційних та практичних занять.
Другий етап – це безпосередня участь роботодавців в організації та реалізації освітнього процесу: проведення аудиторних та позааудиторних занять, 
кураторських годин, семінарів http://www.tsatu.edu.ua/eons/2536/.
Третій етап - залучення роботодавців до реалізації ОП здійснюється під час проходження студентами-екологами навчальних практик, відвідування виробництв 
та організацій http://www.tsatu.edu.ua/eons/naukova-dijalnist/spivpratsya/. Особливо вагомим є етап проходження виробничої практики, де студенти можуть 
зарекомендувати себе, показати рівень теоретичної та практичної підготовки. Активність роботодавців обумовлюється необхідністю залучення кращих 
студентів на робочі місця.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, 
представників роботодавців
Концепція інноваційного розвитку ТДАТУ на 2016-2021 роки http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/koncepcija-innovacijnoho-rozvytku-tdatu-na-2016-2021-rr..pdf 
передбачає практику залучення до викладацької діяльності провідних фахівців. З метою підвищення якості освітньої діяльності до аудиторних занять, 
викладання та організації освітнього процесу залучаються професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців. Формат проведення освітніх 
заходів проходить у формі тренінгів, лекційних та практичних занять, семінарів, тощо. https://drive.google.com/file/d/1j7ahO_N-ZIUetZicNTWbGcEY1PnAVUl0/view
Здобувачі вищої освіти  натхненно та позитивно сприймають ініціативи залучення професіоналів-практиків до освітнього процесу. Дуже важливим для 
студентства є бачення перспективи працевлаштування саме за фахом та  кар’єрного зростання.
При залученні професіоналів-практиків до викладання та організації освітнього процесу існує головна проблема, яка полягає у відсутності мотивації. Набуті 
професійні навички, досвід та знання – це особистісне надбання кожного професіонала, яке і формує його ключове місце на ринку праці.
Вирішення даного питання та створення найсприятливіших умов для залучення професіоналів-практиків вирішується наступним чином: професіонали 
запрошують до викладання на умовах сумісництва (ас. Антоновський О.Г., ас. Скиба В.П., ас. Сучков С.І.).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні приклади такого сприяння
До професійних потреб НПП можна віднести необхідність у:
-нарощуванні професійних компетентностей шляхом підвищення кваліфікації та стажування http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-
vyschoji-osvity/pidvyschennja-kvalifikaciji-naukovo-pedahohichnyh-pracivnykiv/  чому сприяє інститут підвищення кваліфікації http://www.tsatu.edu.ua/ipod/pro-
instytut/sklad/. Викладачі, які приймають участь у підготовці здобувачів на ОП, мають відповідні документи;
-підвищені педагогічних компетентностей через Вищу школу педагогічної майстерності http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-
dijalnosti/vyscha-shkola-pedahohichnoji-majsternosti/;
-доступі до сучасної наукової інформації через наукометричні бази Scopus та Web of Science http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/6050/;
-проведенні наукових досліджень на базі науково-дослідних лабораторій ЗВО;
-опублікуванні результатів власних наукових досліджень у виданнях ТДАТУ та інших вишів http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/naukovi-vydannja/
Система сприяння розвитку викладачів на ОП зазначена у Колективному договорі http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kolektyvnyj-dohovir-2017-2019-rik-
1.pdf п.2.15, п.2.16, п.2.19.
Відділ моніторингу якості освіти аналізує відповідність базової освіти НПП профілю дисциплін http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-
dijalnosti/polozhennja-pro-viddil-monitorynhu-tdatu/

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Система матеріального та нематеріального характеру заохочення викладачів передбачена Колективним договором між адміністрацією та профспілковим 
комітетом ТДАТУ на 2017-2019 рр. http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kolektyvnyj-dohovir-2017-2019-rik-1.pdf та визначається пунктами: 4.4, 4.7, 4.8, 5.1 – 
5.5, 5.7, 5.12, 5.15.
Серед яких:
-преміювання членів трудового колективу здійснюється відповідно до чинного законодавства та „Положення про преміювання”;
-надбавки за високі досягнення в роботі професорсько-викладацькому складу встановлюються згідно з рейтинговим оцінюванням результатів праці;
-членам трудового колективу університету виділяються путівки до спортивно- оздоровчого комплексу «Салют», для дітей співробітників кошти на 
відшкодування 50% вартості путівок до дитячих оздоровчих закладів;
-щорічне придбання новорічних подарунків для дітей співробітників та здобувачів вищої освіти денної форми навчання;
-заохочення за відповідні заслуги з нагоди ювілейних дат співробітників, які пропрацювали в університеті не менше десяти років;
-профілактичне оздоровлення членів трудового колективу університету;
-надання матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні тарифної відпустки тощо.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також 
навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Фінансові ресурси ОП формуються за рахунок коштів держбюджету та спецфонду. Для забезпечення якості підготовки фахівців за ОП Екологія ЗВО має достатні 
фінансові та матеріально-технічні ресурси. Загальний огляд інфраструктури ЗВО http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/nam-85/infrastruktura/
Площа навчальних аудиторних приміщень, яка забезпечує потреби здобувачів у рамках ОП Екологія за один навчальний семестр складає 1413,15 м2 (без 
врахування спортивних залів). Обсяг навчальних площ відповідає нормам для проведення освітнього процесу за загальним ліцензованим обсягом. Заняття 
студентів, їх робота у студентських наукових гуртках http://www.tsatu.edu.ua/eons/naukova-dijalnist/naukovi-hurtky/ здійснюється у науково-дослідній геотехнічній 
лабораторії кафедри.
Для забезпечення ОП є достатня матеріально-технічна база кафедри, яка поновлюється інструментами та приладами, які сприяють досягненню ПРН.
Матеріально-технічне забезпечення на ОП посилюється залученням до навчального процесу обладнання Приазовського НПП згідно договору про створення філії 
кафедри ГЕЗ http://www.tsatu.edu.ua/prezentacija-suchasnoji-molodizhnoji-hidroekolohichnoji-laboratoriji-priazovaqualab/

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які 
заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
Для врахування побажань здобувачів щодо створення у ТДАТУ комфортного для навчання освітнього середовища проводяться регулярні зустрічі з ректором 
http://www.tsatu.edu.ua/ate/zustrich-rektora-tdatu-zi-studentamy-fakultetu-ate/, опитування https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCYCTP2gy6mIjZ-
iSDjUEi_KhrKz8WAc8u0Br9vQRbA8l-_g/viewform. За побажанням студентів: розширено мережу Wi-Fi у навчальних корпусах, в аудиторіях встановлені телевізори, 
облаштовано стоянку для велосипедів, встановлено тренажерне обладнання, працюють спортивні секції http://sport.tsatu.edu.ua/.
Питання безпечності життя та здоров’я здобувачів вищої освіти відображене у Стратегії розвитку ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/stratehija-
tdatu.pdf
Згідно з Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти наказ МОНУ 
від 23.01.2018 р. № 1669 в ТДАТУ проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності зі всіма здобувачами, призначаються відповідальні за охорону праці та БЖ 
у кожному підрозділі. У навчальних аудиторіях та лабораторіях підтримуються санітарно-гігієнічні умови, дотримуються норми пожежної безпеки, урегульовано 
руховий режим здобувачів освіти, забезпечене раціональне харчування, впроваджено медичний контроль за їх здоров’ям, ведеться виховна робота, проводяться 
спартакіади та дні здоров’я тощо.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне 
здоров’я)?
Особливу увагу викладачі кафедри ГЕЗ приділяють підтриманню сприятливого мікроклімату в академічних групах та збереженню психічного здоров’я студентів, 
а саме:
- щосереди проводяться кураторські години http://www.tsatu.edu.ua/eons/navchannja/kuratorstvo/, тематика яких розкриває питання актуальні для молоді; їх 
проведення відбувається у форматі брифінгів, психологічних тренінгів, зустрічей зі штатним психологом ТДАТУ. Куратори впроваджують психологічний аспект 
підтримання дружнього спілкування у студентській академічній одиниці для уникнення булінгу, проявів делінквентної поведінки, формування мікрогруп, 
уникнення розвитку конфліктних ситуацій, використовують підхід фасилітації при розв’язанні проблемних ситуацій у кураторській групі;
- НПП кафедри ГЕЗ дотримуються принципу студоцентрованного навчання та партнерського впровадження освітнього процесу, який забезпечує відсутність 
психологічного тиску на здобувачів;
- у рамках освітнього процесу з дисципліни «Екологія людини» до проведення аудиторних занять запрошуються фахівці КУ «Мелітопольський психдиспансер».
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Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень 
задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Комунікація зі студентами, які навчаються за ОП Екологія відбувається за допомогою інституту кураторства. Щосереди куратори зустрічаються з групою, де 
обговорюють поточні питання http://www.tsatu.edu.ua/eons/navchannja/kuratorstvo/. З метою встановлення комунікативного зв’язку студентів з викладачами 
практикується чергування НПП у закріпленому гуртожитку https://drive.google.com/file/d/1ETcq07vbRN8cLV476q0dTMDQndJKoq_M/view, які проходять у форматі 
тематичних дружніх бесід. Створена сторінка кафедри у фейсбуці https://www.facebook.com/gez.tsatu.1. За бажанням здобувачів створені viber-групи, телеграм-
сторінка ТДАТУ. На думку ЗВО така практика є достатньо ефективною. Адже, з педагогічної точки зору, такий аспект неформального спілкування дозволяє 
куратору підібрати індивідуальні, відповідні шляхи до вирішення непорозумінь та конфліктних ситуацій в групі вже на початковій стадії їх виникнення.
• Освітня підтримка на ОП Екологія здійснюється за рахунок наведених матеріалів на НІП ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua, індивідуальних консультації НПП 
http://www.tsatu.edu.ua/eons/navchannja/hrafik-konsultacij/, безоплатного доступу до навчально-методичних матеріалів у комп’ютерному залі наукової бібліотеки 
ЗВО.
• Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти надається профспілковим комітетом http://www.tsatu.edu.ua/profkom/pro-viddil/normatyvno-pravova-baza/, його 
кошторис передбачає більше 40% витрат на соціальну допомогу студентів і НПП для: преміювання переможців конкурсів, змагань, олімпіад, пільгових путівок до 
СОК «Салют» http://www.tsatu.edu.ua/studentske-zhyttya/sok-saljut/, участі у зльоті відмінників навчання http://www.tsatu.edu.ua/vidbuvsja-cherhovyj-zlit-vidminnykiv-
navchannja-ta-studentskoho-aktyvu-tdatu/.
• Інформаційне забезпечення: безоплатний доступ до інформаційних ресурсів та мережі Інтернет, щоденні теле- та радіопрограми http://www.tsatu.edu.ua/tzznpi/,  
новини університету http://www.tsatu.edu.ua/category/news/
• Консультативна підтримка надається кураторами, викладачами та завідувачем кафедри, співробітниками деканату, відділом зв’язку з виробництвом, 
міжнародним, юридичним відділом, медпунктом, штатним психологом та ін. Відповіді на свої питання здобувачі можуть отримувати особисто або листуванням 
на e-mail.
• Соціальна підтримка здобувачів здійснюється на підставі Положення про студентське самоврядування у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/pro-
studentske-samovrjaduvannja-u-tdatu.pdf та колдоговора http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kolektyvnyj-dohovir-2017-2019-rik-1.pdf На ОП Екологія наявні 
приклади соціальної підтримки здобувачів за пунктами 7.1-7.4, 7.6-7.7, 7.9 колдоговору.
При наявності вакансій та за виробничою необхідністю в університеті студенти приймаються на роботу.
Підтримка здобувачів вищої освіти на ОП Екологія здійснюється у повному обсязі. Прецедентів незадоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою 
виявлено не було.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на 
конкретні приклади створення таких умов на ОП (якщо такі були)
З метою уникнення  дискримінації, фізичних і соціальних бар’єрів у суспільних взаємовідносинах ТДАТУ дотримується принципів Конвенції про права осіб з 
інвалідністю.
На ОП Екологія здобувачі з особливими освітніми потребами не навчаються, але у ТДАТУ передбачена дистанційна форма навчання через використання 
навчально-інформаційного порталу http://nip.tsatu.edu.ua, доступ до репозитарію http://elar.tsatu.edu.ua/?locale=uk
Для осіб з особливими освітніми потребами усі навчальні корпуси обладнані пандусами. У корпусі №2 функціонують два ліфти. Для відповідної категорії людей 
створені певні умови для навчання, зокрема: встановлені пандуси, нанесені знаки паркування для людей з обмеженими можливостями тощо.
Особам з особливими освітніми потребами, які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки, ЗВО забезпечує соціальну підтримку (на ОП Екологія 
такі приклади є):
- безоплатне проживання у гуртожитках для студентів-сиріт, або тих, що перебувають під опікою;
- надання індивідуального графіку навчання у разі пологів та догляду за дитиною або за іншими об’єктивними сімейними обставинами.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією)? Яким чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
Для розгляду конфліктних ситуацій в університеті створені відповідні комісії з нагляду за дотримання норм законодавства та Статуту, з етики виробничих 
відносин, контролю за фінансовою діяльністю університету, з трудових спорів. У рамках впровадження освітньої програми Екологія випадків звернення 
здобувачів вищої освіти до вказаних комісій не було.
З метою передбачення та попередження можливого розвитку конфліктних та спірних ситуацій у 2016 році було введено в дію Кодекс честі ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf, який відображає основні загальноприйняті норми етичної поведінки, моралі, академічної 
доброчесності співробітників, науково-педагогічних працівників та студентської спільноти.
Долучаючись до загальноукраїнської тенденції протидії корупції за останні роки в університеті було розроблено ряд нормативних документів 
http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydija-korupciji/. У 2017 році була затверджена «Антикорупційна програма ТДАТУ» http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/antykorupcijna-prohrama-tdatu-2017-2.pdf. На сайті університету передбачена сторінка-повідомлення про прояви корупції із зазначенням 
електронної адреси уповноваженої особи http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydija-korupciji/povidomlennja-pro-projavy-korupciji/. Систематично проводяться 
опитування здобувачів вищої освіти з приводу можливих фактів корупції в ТДАТУ, як у форматі анонімного анкетування на папері (http://www.tsatu.edu.ua/pro-
universytet/protydija-korupciji/novyny-2/), так і онлайн опитування за посиланням 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffzgXkQ7g2jtIE4oFSTB3xmW9emg3p5cVxcIZW7EhpJwH8QA/viewform
За результатами опитування: 81% студентів не стикались з фактами дискримінації у ТДАТУ, 6,6% зазначили факт дискримінації стосовно матеріального стану, 
5,2% – стосовно релігійних уподобань, 4,5% – стосовно мовного та територіального питання, відмічається незначний відсоток дискримінації за віком і статтю.
З метою виявлення у ТДАТУ можливих конфліктних ситуацій, включаючи сексуальні домагання, дискримінацію та корупцію, у головному корпусі університету 
встановлена скринька довіри.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на 
цей документ, оприлюднений у відкритому доступі в мережі Інтернет
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-osvitni-prohramy-v-tdatu-2019-1.pdf

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим 
вони були обґрунтовані?
Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регулюється Положенням про освітні програми в ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-osvitni-prohramy-v-tdatu-2019-1.pdf
Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та регламентується Положенням про 
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf.
Виконання процедури забезпечення якості освіти передбачає розподіл між структурними підрозділами та іншими учасниками наступних завдань/функцій:  
ініціювання відповідних змін; розроблення документів і заходів; оцінювання розробки; прийняття рішень; впровадження та реалізація рішень; моніторинг 
прийнятих рішень.
До процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм активно залучені проектні групи, які виконують свої функції 
згідно Положення про проектні групи з розроблення, започаткування та супроводження освітніх програм у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-proektni-hrupy.pdf.
Також у цих процедурах беруть участь: роботодавці, учасники академічної спільноти, здобувачі вищої освіти та органи студентського самоврядування, 
випускники ТДАТУ, відділ моніторингу якості освітньої діяльності http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/zvit-pro-rezultaty-roboty-
viddilu-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/.
Проект ОП Екологія було розроблено у 2015 р. й затверджено у 2016 р. У 2018 та 2019 рр. до ОП були внесені зміни у зв'язку із затвердженням Стандарту вищої 
освіти за спеціальністю 101 Екологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Відповідно до Стандарту були внесені зміни стосовно форми державної 
атестації здобувачів, а саме – державний кваліфікаційний іспит був змінений на випускну кваліфікаційну роботу. За побажаннями та зауваженнями з боку 
стейкхолдерів урізноманітнено кількість освітніх компонентів і кількість кредитів на навчальні та виробничу практики.
При розробленні та перегляді ОП проектні групи стикаються з низькою активністю здобувачів вищої освіти, випускників, працедавців.
Для подолання цих випадків передбачена активна робота серед вищезазначених груп щодо актуальності та результативності відповідних заходів для 
покращення освітнього процесу. У цих випадках на ОП залучаються стейкхолдери через офіційні звернення, проведення круглих столів тощо.
З метою спрощення процедури збору інформації на сайті університету розроблено систему онлайн опитування http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-
zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших 
процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Здобувачі вищої освіти беруть участь у перегляді ОП Екологія. Пропозиції здобувачів вищої освіти при розробці та перегляді ОП опрацьовуються із залученням 
студентського самоврядування. Ця процедура відбувається шляхом створення фокус-груп студентів за цією ОП, презентації освітньої програми або її перегляду 
на засіданнях студентського самоврядування із запрошенням проектної групи.
Збір інформації від здобувачів вищої освіти ОП відбувається через онлайн опитування https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCYCTP2gy6mIjZ-
iSDjUEi_KhrKz8WAc8u0Br9vQRbA8l-_g/viewform.
На різних етапах корегування ОП студенти висунули ряд пропозицій, серед яких: максимально урізноманітнити перелік профільних дисциплін задля 
працевлаштування до установ та підприємств різних галузей; збільшити кількість кредитів на вибіркові дисципліни та навчальні практики.
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Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП
Участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП регламентується Положенням http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf і передбачає такі функції: участь в періодичному перегляді ОП; збирання пропозицій студентів щодо її 
удосконалення; участь у забезпеченні якості та прийнятті важливих рішень.
У 2016 р. найбільш гострими для представників студентського самоврядування в контексті ОП Екологія була низька ініціативність студентів при обговоренні ОП. 
Для подолання цієї проблеми самоврядуванням було запропоновано залучити до інформування відділ технічних засобів забезпечення навчального процесу та 
інформації http://www.tsatu.edu.ua/tzznpi/. У 2018 та 2019 рр. студентське самоврядування підтримало запропоновані зміни та надало схвальний відгук.
Відповідно до Положення про опитування учасників освітнього процесу ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-opytuvannja-
v-tdatu-2019-262-od.pdf анкетування здобувачів вищої освіти проводиться в режимі онлайн http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-
vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/. Матеріали анкетування узагальнюються і передаються для ознайомлення керівництву ЗВО та 
факультету з подальшим обговоренням на засіданнях кафедр, науково-методичних комісіях тощо. За результатами анкетування можуть застосовуватись різні 
форми адміністративного реагування.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу 
періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості
Одним із основних критеріїв, за яким відбувається удосконалення ОП є залучення роботодавців до формування вимог щодо компетентностей та ПРН здобувачів 
вищої освіти відповідно до Положення http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf.
Думка роботодавців враховується через систему онлайн опитування https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi1fN6ge-VMl8NWMWf-
uldLiObUeIfCjhZrfNGQeT3iFsnHA/viewform, запити та звернення, участь у круглих столах http://www.tsatu.edu.ua/eons/448/. На базі ЗВО функціонує відділ зв’язку з 
виробництвом.
Колектив кафедри підтримує постійні зв’язки із тими роботодавцями, які безпосередньо приймали на роботу випускників ОП або зацікавлені у відповідних 
фахівцях. До їх переліку належать: директор Приазовського національного природного парку Воловик Д.І., директор ДП «Мелітопольське лісомисливське 
господарство» Полуліх М.С., директор Азово-Сиваського НПП Поповчук Є.С., в.о. директора НПП «Великий Луг» Йосипенко І.Д.
За рекомендаціями роботодавців до ОП були внесені зміни показників співвідношення лекційних та практичних занять в бік збільшення останніх і визначені  
найбільш вагомі для роботодавців освітні компоненти обов’язкових дисциплін.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП
Процедурою збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників займається відділ зв’язку з виробництвом. За участю якого проводиться щорічне 
працевлаштування студентів http://www.tsatu.edu.ua/vyznachennja-podalshoho-karjernoho-shljahu-ta-trajektoriji-pracevlashtuvannja-vypusknykiv-mahistriv-fakultetu-
ate/ Опитування випускників ОП щодо її якості та організації освітнього процесу відбувається в режимі онлайн 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUXrKy1vWsxYtq-rczJwVDg0bq04jiVF5D-z0Mu5hO6FBRqQ/viewform
За результатами опитування більшість випускників, які працюють за фахом, підтримують базові положення ОП. Серед них: інженери з охорони навколишнього 
середовища; начальник відділу рекреації та еколого-освітньої роботи Приазовського НПП; молодший науковий співробітник лабораторії біомоніторингу і 
заповідного степу, аспіранти та ін.
З огляду на траєкторії працевлаштування випускників до ОП включено дисципліни: «Заповідна справа», «Організація та управління в природоохоронній 
діяльності», які є важливими при працевлаштуванні до природоохоронних установ; «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище», 
«Моніторинг довкілля» – на посаду інженера з ОНС; вибіркові дисципліни «Основи мисливського господарства», «Лісівництво і лісові ландшафти» – для фахівців 
лісомисливських господарств. Наприклад, за пропозицією аспіранта Генсицького М.В. до переліку вибіркових дисциплін було включено «Основи наукових 
досліджень» та «Інтелектуальна власність».

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її 
реалізації? Яким чином система забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Відділ моніторингу якості освітньої діяльності у ТДАТУ систематично організовує та проводить незалежний моніторинг якості підготовки здобувачів вищої освіти 
на освітніх програмах відповідно до міжнародного стандарту (ISO, 2015) http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/
Протягом 2018, 2019 рр. відділом було здійснено моніторинг освітніх програм, виявлені деякі недоліки, які й були враховані на ОП Екологія, наприклад, 
започатковано онлайн обговорення ОП на сайті університету стейкхолдерами, академічною спільнотою, випускниками і здобувачами вищої освіти 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/monitorynh-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/
Відділ на постійної основі проводить вибірковий моніторинг рівня залишкових знань студентів за результатами сесій та незалежний замір знань у період 
екзаменаційних сесій http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/zrizy-znan-studentiv/. Результатів замірів було обговорено на засіданнях Вченої ради університету 
та враховано на ОП Екологія.
У 2018-2019 н.р. відділом було здійснено моніторинг НМК з дисциплін ОП. Недоліки у змістовній частині навчальних дисциплін ОП було виправлено ведучими 
викладачами кафедри, гарантом та проектною групою, а також рецензентами із кола академічної спільноти при рецензуванні елементів НМК. 
Для оновлення та удосконалення ОП та покращення якості підготовки майбутніх фахівців проводиться системна робота у сфері опитування стейкхолдерів, у 
тому числі й в форматі онлайн на веб-сайті університету, що забезпечує постійний зв’язок з працедавцями, академічною спільнотою, випускниками та 
здобувачами вищої освіти http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги під час удосконалення ОП. Яким чином 
зауваження та пропозиції з останньої акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
ОП Екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за існуючими  умовами акредитується вперше, до цього проводилась акредитація спеціальності 101 
Екологія. Проте у 2018 р. відбулась акредитація ОП Екологія за другим (магістерським) рівнем. Експертна комісія висловила такі зауваження та рекомендації:
- з метою покращення якісного складу кафедри варто посилити роботу молодих науково-педагогічних працівників і створити умови для подальшої підготовки 
докторів філософії (асистенти кафедри Ганчук М.М., Аюбова Е.М. та Скиба В.П. активно працюють над завершенням кандидатських дисертацій);
- активізувати роботу з написання та видання підручників та навчальних посібників за рекомендацією Вченої ради університету (Вченою радою ТДАТУ від 
29.10.19, протокол №3 рекомендовано до друку навчальний посібник «Навчальна практика з курсу «Геологія з основами геоморфології»);
- викладачам активніше публікувати результати наукових досліджень у виданнях, включених до науко-метричних баз Scopus, Web of Science та ін.  (проф. 
Волохом А.М., асистентом Аюбовою Е.М. у 2019 р. опубліковано статті  у Scopus);
- розширити коло міжнародних зв’язків випускової кафедри (співробітники кафедри домовляються про співпрацю з інститутом ботаніки Китайської академії 
наук; студенти приймають участь у міжнародних конференціях, викладачами у поточному навчальному році надруковано розділ у іноземній монографії);
- поповнити матеріально-технічну базу випускової кафедри сучасним обладненням (у 2018 році було виділено кошти на закупівлю тахеометру, нівеліру 
оптичного, лазерної рулетки, компасу горного, транспортиру геодезичного та іншого устаткування для освітнього процесу);
- поповнити матеріально-технічну базу випускової кафедри портативною вимірювальною технікою (при викладанні дисциплін та проведені навчальних практик 
використовується портативне обладнання гідроекологічної лабораторії «PriazovAquaLab»);
- модернізувати пакет ліцензійних комп’ютерних програм, більш активно використовувати в навчальному процесі мультимедійну техніку (на кафедрі 
встановлені JVC LED телевізори, комп’ютерний клас, мультимедійне обладнання, активно вирішуються питання благоустрою аудиторного фонду із   заміною 
батарей, вікон тощо).

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?
Академічна спільнота залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП через участь у круглих столах та внесення пропозицій під час її реалізацій. З 
метою врахування думки академічної спільноти членами проектної групи розроблені спеціальні бланки опитування у вигляді «Відгуків» та «Анкет», що 
використовуються під час участі у конференціях та відрядженнях. З метою визначення думки представників академічної спільноти ТДАТУ та інших вишів на сайті 
ТДАТУ проводиться онлайн опитування https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDYdJp1fzhPSy6puUFEc94KYiWsxADRvEaENo_Io2WUAuoTg/viewform
У ТДАТУ реалізуються заходи підтримки у членів академічної спільноти цінностей щодо власного залучення до якості освітнього процесу, зокрема:
- випускається газета «Агро Таврія», яка інформує співробітників і студентів про здобутки окремих викладачів, студентів, кафедр, факультетів, які  є взірцем для 
наслідування http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/agrotavria/;
- з метою покрашення комунікації у ЗВО проводяться спільні святкування і виїзди http://www.tsatu.edu.ua/eons/fotozvit-eko-forum-2019/;
- проведення взаємовідвідувань занять http://www.tsatu.edu.ua/eons/vzajemovidviduvannja-zanjat/;
- у педагогічному колективі кафедри працюють викладачі з різним досвідом науково-педагогічної роботи, різного рівня компетентностей, що сприяє створенню 
традицій кафедри та обміну професійним досвідом між його членами.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти
Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості  вищої освіти у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf за здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти несуть відповідальність: Вчена 
рада ТДАТУ, кафедри, факультети, відділ моніторингу якості освітньої діяльності, органи студентського самоврядування, профорієнтаційний відділ, відділ 
міжнародних відносин, відділ зв’язків з виробництвом, відділ аспірантури, науково-методичний центр, центр інформаційних технологій і систем, інститут 
підвищення кваліфікації https://drive.google.com/drive/folders/0Bwgc6NDs7xA1cllVYW1YQ2RSLUk.
Належне функціонування системи внутрішнього забезпечення якості  освіти передбачає розподіл повноважень, щодо прийняття рішень і оцінювання між 
керівництвом освітніх програм, кафедрами і факультетами/інститутами, загально університетськими структурними підрозділами. Участь студентів та органів 
студентського самоврядування, ради роботодавців і асоціації  випускників у роботі системи є нормативно врегульованою. Модель управління якістю освітньої і 
наукової діяльності у ТДАТУ наведена у Положенні  (Додаток 1) http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf

9. Прозорість і публічність
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Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким чином забезпечується їх доступність для 
учасників освітнього процесу?
Правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу під час реалізації ОП є чіткими, зрозумілими і доступними. Для 
забезпечення прозорості супроводу освітнього процесу на веб-сайті університету з відкритим доступом до інформації розміщено відповідні документи, а саме: 
- Статут університету http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf  
- Колективний договір http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kolektyvnyj-dohovir-2017-2019-rik-2.pdf 
- Правила внутрішнього розпорядку http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/pravyla-vnutrishnoho-rozporjadku.pdf 
- Кодекс честі ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf 
- Положення про організацію освітнього процесу у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-
2019-2_ostannye-1.pdf
- освітні програми http://www.tsatu.edu.ua/ate/osvitni-prohramy/osvitni-prohramy/ 
- правила прийому http://www.tsatu.edu.ua/pk/vstup/pravyla-pryjomu/ 
- інші документи університету про організацію освітнього процесу http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/
Крім цього, для студентів, які отримують освітні послуги за кошти фізичних/юридичних осіб, права та обов’язки сторін відображені у Договорі про надання 
освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою 
отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/hromadske-obhovorennja-osvitnih-prohram/

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані 
результати навчання та компоненти)
http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/op_ekolohija.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
До переваг ОП Екологія можна віднести:
- постійний доступ до навчальних матеріалів за рахунок оновлення навчально-інформаційного порталу;
- активне залучення зовнішніх стейкхолдерів до обговорення особливостей організації освітнього процесу;
- кваліфікація науково-педагогічного складу, який реалізує ОП Екологія, дозволяє формувати компетентності та програмні результати навчання відповідно до 
державного Стандарту зі спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
- відповідне забезпечення якості освітнього процесу, що є складовою стратегічного менеджменту;
- постійне оновлення ОП та гнучке реагування на запити сьогодення;
- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу своїх здібностей і талантів;
- органічне поєднання наукових досліджень з освітнім процесом;
- запровадження дуальної форми навчання;
- забезпечення вільного доступу до світових освітніх та наукових ресурсів через мережу Інтернет в усіх приміщеннях Університету, у тому числі доступ до 
науково-метричних баз даних Scopus, Web of Science, та повнотекстових ресурсів Springer Nature;
- певна кількість лекційних та практичних занять, які проводяться на базі філії кафедри у Приазовському НПП;
- значна просвітницько-профорієнтаційна робота з метою популяризації університету та спеціальності Екологія серед випускників шкіл, ліцеїв та коледжів;
- реалізація ОП відбувається в освітньому середовище Університету, який є на сьогодні  провідним вищим навчальним закладом південно-східного регіону 
України. За вебометричним рейтингом університетів світу Webometrics Ranking of World Universities ТДАТУ посідає 47-у позицію серед українських ЗВО, у 
рейтингу uniRank – 36 місце в Україні (3-ю позицію серед аграрних ЗВО та 2-у у Запорізької області). За рейтингом «ТОП-200 Україна» ЮНЕСКО ТДАТУ на 66 місці 
серед 200 кращих вишів України (2019 рік).
http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/universytet-v-rejtynhah/top-200-ukrajina/
До слабких сторін ОП можна віднести:
- зниження рівня знань абітурієнтів та низька вмотивованість у частини студентів до отримання якісних освітніх послуг;
- низька фінансова зацікавленість фахівців–практиків щодо участі в освітньому процесі;
-  недостатня реалізація міжнародної академічної мобільності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти;
- недостатня зацікавленість профільних держаних та приватних установ щодо залучення студентів на виробничу практику.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Наявний рівень організації освітнього процесу за ОП Екологія у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного 
характеризується високим потенціалом за всіма переліченими вище напрямами діяльності. Головні перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років  
можуть бути пов’язані із:
- постійним вдосконалення ОП із залученням стейкхолдерів, академічної спільноти та інших зацікавлених сторін;
- підтримкою сформованих напрацювань щодо забезпечення якості надання освітніх послуг на ОП «Екологія»;
- оновленням змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень та сучасних практик;
- посиленням розвитку міжнародної співпраці;
- стимулювання професійного розвитку науково-педагогічних працівників, спонукання їх до наукової діяльності;
- вдосконаленням процедури обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін;
- гнучкою адаптацією до нових вимог розвитку вищої освіти в країні.

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої 
діяльності за цією освітньою програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам 
документ, який посвідчує ці повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Кюрчев Володимир Миколайович
Дата: 06.02.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид компонента                          Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент потребує 
спеціального матеріально-технічного 
та/або інформаційного забезпечення, 

наведіть відомості щодо нього*

Назва файла MD5- хеш файла

Екологічна безпека навчальна 
дисципліна

2.13 Екологічна 
безпека.pdf

gwoW2rum/8z0n8iQKkk1zCfkm57spAhXPvr3O7l2uR0= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780); обладнання: дозиметр-
радіометр МКС-05 та інше устаткування та 
обладнання науково-дослідної геотехнічної 
лабораторії (за необхідністю).

Нормування 
антропогенного 
навантаження на 
навколишнє 
середовище

навчальна 
дисципліна

2.14 Нормування 
антропогенного 

навантаження на 
середовище.pdf

bCkm4GV7Oe7KZhgxc2bbzXAt0diJz8aGge4pCAs4gyw= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780). Устаткування та обладнання 
науково-дослідної геотехнічної лабораторії 
(за необхідністю).

Моделювання і 
прогнозування стану 
довкілля

навчальна 
дисципліна

2.15 Моделювання та 
прогнозування стану 

довкілля.pdf

dNblGTpwF3G/ShPCK4WJJEMJX8bIIKuNhhjU3MnzHeE= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780). 

Агроекологія (в 
комплексі з НП)

навчальна 
дисципліна

2.16 Агроекологія.pdf mP4ib4EG6EQweFguzEzV152190TsCunPzKAlHVNSdhw= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780). Устаткування та обладнання 
науково-дослідної геотехнічної лабораторії 
(за необхідністю).

Заповідна справа навчальна 
дисципліна

2.17 Заповідна 
справа.pdf

lSnOb78+NhQzPFDOL7rZRislXaIaeTUSXekCxDfkLSk= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780). Устаткування та обладнання 
науково-дослідної геотехнічної лабораторії 
(за необхідністю).

Моніторинг довкілля (в 
комплексі з НП)

навчальна 
дисципліна

2.18 Моніторинг 
довкілля.pdf

LHCPaMBCoVI51s1gedcIclLGtoslHVRnsbqBJftDjhg= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780). Устаткування та обладнання 
науково-дослідної геотехнічної лабораторії 
(за необхідністю).

Урбоекологія навчальна 
дисципліна

2.12 Урбоекологія.pdf XNMYy/+eJXQdENudNtrq9h5DcU7Kb1OXv1HTJxiFcBw= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780). Устаткування та обладнання 
науково-дослідної геотехнічної лабораторії 
(за необхідністю). Навчальні посібники.

Природоохоронний 
контроль та 
інспектування

навчальна 
дисципліна

2.19 Природоохоронний 
контроль та 

інспектування.pdf

Bf4fnb+ebR27WKVLnNekibDyWOJEmNQYdgD7fKWamGk= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780). 

Організація та 
управління в 
природоохоронній 
діяльності

навчальна 
дисципліна

2.21 Організація 
управління.pdf

ODqtWnzUmjksS5GhkmPImuRXSRneChyTu3zASBWJOSg= Мультимедійні засоби: Телевізор Liberton 
40as3fhdta1 (рік випуску 2018, строк 
експлуатації 10 років) – 2 шт, ПЗ: WPS 
Office (безкоштовне), Android TV 7.0 
(безкоштовне) Мультимедійні засоби: ПК 
Sempron 3850 (рік випуску 28.12.2015, 
строк експлуатації 10 років) – 10 шт, ПК 
AMD A-6-6400K (рік випуску 28.12.2015, 
строк експлуатації 10 років) – 1 шт ПЗ: 
Windows 10 – 11 ліцензій, LibreOffice 3 
(безкоштовне), Chrome (безкоштовне).

Техноекологія навчальна 
дисципліна

2.22 Техноекологія.pdf cjFF/FpazQthZt5kiLl8dT0OcvKdp4SVh25Rscg2wW4= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780). Устаткування та обладнання 
науково-дослідної геотехнічної лабораторії 
(за необхідністю).

Екологічна експертиза навчальна 
дисципліна

2.23 Екологічна 
експертиза.pdf

6YGy6tyCM91kGCigbUe4pR19nrhbWgDzt9jCwh5ZwzI= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780). 

Природоохоронні 
технології та 
геоекологічний ризик

навчальна 
дисципліна

2.24 Природоохоронні 
технології і 

геоекологічний ризик.pdf

I5iT5CJOFj2iI5j8weP5AEiLdSzTd9W8W5upAaVAuT0= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780).

Комплексна курсова 
робота з екології

курсова робота 
(проект)

2.25 Комплексна курсова 
робота з екології.pdf

CEvl+chp0esO0H8fGJEJbodU75W7A6CsPgMZrPsosAM= Устаткування та обладнання геотехнічної 
лабораторії та інших навчальних й 
науково-дослідних лабораторій факультету 
та філії кафедри у НПП «Приазовський» (за 
необхідністю).
Для роботи з науковою літературою 
надається доступ до науково-метричних 
баз даних Scopus, Web of Science, 
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/6050/ та 
повнотекстових ресурсів Springer Nature 
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/vidkrytyj-
dostup-do-povnotekstovyh-resursiv-
mizhnarodnoho-vydavnyctva-springer-nature/ 
(після реєстрації в бібліотеці).
Захист комплексної курсової роботи 
проводиться в аудиторії, що обладнана 
мультимедійними засобами.

Навчальна практика з 
біології

практика 3.01 Навчальна практика 
з біології.pdf

knRzpD608kCvWjq53WU71BFjrWJ8VoLXg5g+Dv0INEg= Обладнання: мікроскоп «Юннат» (9 шт.), 
колекції комах, гербарії рослин.
Захист навчальної практики проводиться в 
аудиторії, що обладнана мультимедійними 
засобами.

Економіка 
природокористування і 

навчальна 
дисципліна

2.20 Економка 
природокористування і 

NMSrFM9oCirDg43Y+SQJjYv0z04n5/O+wvhG+Ad63YQ= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 



екологічна економіка екологічна економіка.pdf (ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780).

Ландшафтна екологія (в 
комплексі з НП)

навчальна 
дисципліна

2.11 Ландшафтна 
екологія.pdf

j5A4cbE22rGFY/gQVD2UhNjWAWPi7ogn4tSRkHRxdKg= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780). Устаткування та обладнання 
науково-дослідної геотехнічної лабораторії 
(за необхідністю).

Ґрунтознавство (в 
комплексі з НП)

навчальна 
дисципліна

2.10 Грунтознавство.pdf gvEB42U6qibQxBGUComorendE3GMLARWEDnJwNilZu8= Лабораторія моніторингу якості ґрунтів та 
продукції рослинництва. Свідоцтво про 
технічну компетентність № МВ 10-2017 від 
20 жовтня 2017 року, чинне до 20 жовтня 
2020 року.

Екологічне право навчальна 
дисципліна

2.09 Екологічне 
право.pdf

9AHxrY9eK3T2sBu4KbjFOwFap5iVAxHykiVtUgbqKYw= Лекційна аудиторія 2.204, що обладнана 
мультимедійними засобами (ноутбук НР-
350, проектор Epson X41, інтерактивна 
дошка Newline R-5-800 E). Навчальні 
посібники.

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

1.01 Українська мова.pdf Zi9ssL1ED6Am3i1nc1EYsLmzh0NuRhNeQSS1eN6u7eY= Заняття проходять в навчальних 
аудиторіях відповідно до розкладу. 
Мультимедійні засоби: Проектор Acer 
X1160Z DLP – 1 шт.

Вища математика навчальна 
дисципліна

1.02 Вища 
математика.pdf

7+TiaUxvquqximmXa0s+KAsAex/uUNN5BJNN0FB49C8= Лекційна аудиторія 9.306 – мультимедійні 
засоби. Проектор ASERX118, Комплект ПК: 
Монітор Samsunq S19F355H, ПК 
ROMAPC/CPUAMDA-6-6400K 3 
9GHz/RAMDDR3, екран ELITESCREENS. 
Таблиця похідних елементарних функцій 
(Правила диференціювання; Формули 
диференціювання). Таблиця похідних 
елементарних функцій (Формули 
диференціювання. Продовження). Таблиця 
інтегралів (2 плакати). Диференціальні 
рівняння першого порядку. 
Диференціальні рівняння другого порядку.

Навчальна аудиторія (для проведення 
практичних занять) 9.305 – 7 стендів.
Таблиця похідних (Правила 
диференціювання; Формули 
диференціювання). Таблиця похідних 
(Формули диференціювання. 
Продовження)
Таблиця інтегралів (2 плакати). 
Диференціальні рівняння першого 
порядку. Диференціальні рівняння другого 
порядку. Основні тригонометричні 
формули.

Хімія навчальна 
дисципліна

1.03 Хімія.pdf N64kk87db1EUQb/dtkh6nfvUpy7DXjTzMLm8fxzMmZ8= Лекційна аудиторія 5.302 – мультимедійні 
засоби:
ноутбук НР-350, проектор Epson X41, 
навчальні посібники.
Хімічні лабораторії 5.305, 5.306 – стенди 
«Таблиця хімічних елементів Д.І. 
Менделєєва», «Ряд активності металів», 
«Розчинність солей»; лабораторне 
обладнання  (штативи, пальники, хімічний 
посуд, реактиви), електрична мережа 
постійного струму 12 В (для проведення 
електролізу), колекції пластмас і волокон, 
металів і сплавів, гальванічних елементів 
та акумуляторів, мінеральних добрив; 
навчальні посібники.

Фізика навчальна 
дисципліна

1.04 Фізика.pdf Yg3EUuuOzLabHGeBca40NKbs6ZrBov4veG1eGLtWxgo= Лекційна аудиторія 9.306 – мультимедійні 
засоби. Проектор ASER X118, Комплект ПК: 
Монітор Samsunq S19F355H, ПК ROMA 
PC/CPU AMD A-6-6400K 3 9GHz/RAMDDR3, 
екран ELITE SCREENS. 
Лабораторія механіки та молекулярної 
фізики (для проведення практичних 
занять) 9.317 – 7 стендів: Фізичні основи 
механіки (Елементи кінематики), Фізичні 
основи механіки (Основні закони динаміки. 
Сили в механіці), Фізичні основи механіки 
(Зіставлення формул кінематики і динаміки 
поступального і обертального рухів), 
Основи молекулярної фізики, Основи 
термодинаміки, Явища переносу, СРС з 
фізики. Приклади розв’язання задач - 
«Механіка».
Лабораторія оптики та ядерної фізики 9. 
316 (для проведення практичних занять):
Мультимедійні засоби: Інтерактивна дошка 
Newline R5-800E, Проектор Epson X41, 
Ноутбук НР-250.
7 стендів: Електромагнітні хвилі; Хвильова 
оптика (Інтерференція світла); Хвильова 
оптика (Дифракція світла); Хвильова 
оптика (Дисперсія світла); Квантова 
оптика; Атомна фізика; Ядерна фізика.
Лабораторія електромагнетизму 9.315 (для 
проведення практичних занять) - Плакати: 
Табличні значення величин, Табличні 
значення величин, Основні одиниці 
вимірювання. Стенди: СРС з фізики 
(Приклади розв’язання задач – 
Електромагнетизм: частина 1), СРС з 
фізики (Приклади розв’язання задач – 
Електромагнетизм: частина 2), 
Електромагнетизм.

Інформатика навчальна 
дисципліна

1.05 Інформатика.pdf uOytufdPMSLOvVTyLGWBqT7pqrsZNqrNujFv86VWeJk= Комп’ютерний клас 1.302, площа - 120 м²
ПК студентські: AMD Sempron (tm) 
Processor 2500+ (19 шт.)
ПК лаборанта МАГНАТ IntelPentium DCPU 
3,4ГГц – (1 шт.)

Геологія з основами 
геоморфології

навчальна 
дисципліна

1.06 Геологія з основами 
геоморфології.pdf

0/FXLwhNfnNnpXI371u8ehJWkxBH7qbpn8167MLPats= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780), мінералогічна колекція та інше 
устаткування та обладнання науково-
дослідної геотехнічної лабораторії (за 
необхідністю).

Іноземна мова за 
фаховим спрямуванням

навчальна 
дисципліна

1.07 Іноземна мова.pdf On+5y6AJu9zg2YYrUTijlLQXbjM0uCIy8o3dgkx9zak= Аудиторії для проведення практичних 
занять 2501, 2502, 2505 оснащені 
комп’ютерами, акустичними колонками та 
відео ресурсами з завданнями, плакатами 
із граматичними правилами та тематичним 



лексичним матеріалом.
Вступ до фаху навчальна 

дисципліна
2.01 Вступ до фаху.pdf CgYcvgwHz+NI1ZIHrEPILN4g+lSmMNBBJd654QxoaHc= Заняття проводяться в аудиторіях, що 

обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780). Навчальні посібники.

Біологія навчальна 
дисципліна

2.02 Біологія.pdf j/SW66JU93QuVpCd5mwHp583/DulQH9k/12z9516PpM= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780). Мікроскоп «Юннат» (9 шт.) та 
інше устаткування та обладнання науково-
дослідної геотехнічної лабораторії (за 
необхідністю). Навчальні посібники.

Метеорологія і 
кліматологія (в 
комплексі з НП)

навчальна 
дисципліна

2.03 Метеорологія і 
кліматологія.pdf

Rphd9JOQ47tEmg2+Y2mvJtEKEmYGNk+j48xhUHyFoNw= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780).

Топографія (в комплексі 
з НП)

навчальна 
дисципліна

2.04 Топографія.pdf 9NqrksLbmBA3mBLzPZCRw4R5WBVgiVQCeZMk3gxTI7E= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780). Тахеометр №6Z, нівелір 
оптичний VEGA L30, компас горний ГК-2, 
лазерна рулетка DM-90, рейка нівелірна 
телескопічна 3 м AGR3 (2 шт.), рейка 
нівелірна телескопічна 4 м AGR3 (2 шт.), 
транспортир геодезичний ТГ-А (2 шт.), 
штатив алюм. SJJ4 та інше устаткування та 
обладнання науково-дослідної геотехнічної 
лабораторії (за необхідністю).

Біогеографія навчальна 
дисципліна

2.05 Біогеографія.pdf fuvYhQpQOvf4Wh17YVgqCwvCK5Mj/ZSHGSMIAOaYYas= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780).

Гідробіологія з 
основами гідрології

навчальна 
дисципліна

2.06 Гідрбіологія з 
основами гідрології.pdf

mFGDxZyyzkgZ04pCMn8raCq73RCl4uYpFHhMvUY5hto= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780). Оксиметр ДО600 та інше 
устаткування та обладнання науково-
дослідної геотехнічної лабораторії (за 
необхідністю).

Охорона навколишнього 
середовища

навчальна 
дисципліна

2.07 Охорона 
навколишнього 
середовища.pdf

wLYRYd8stY3Raw9Yaxf8m/O9H7oWBoxFU/KrQWLBKC0= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780). Устаткування та обладнання 
науково-дослідної геотехнічної лабораторії 
(за необхідністю).

Загальна екологія з 
основами неоекології

навчальна 
дисципліна

2.08 Загальна єкология з 
основами неоекології.pdf

UOdWhzVedpumkdxCsUwk2dxYrYNcKySiUEtDCro5OdQ= Заняття проводяться в аудиторіях, що 
обладнані мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, проектор 
Epson EB-S05 або телевізор JVC LT-
50MU780). Устаткування та обладнання 
науково-дослідної геотехнічної лабораторії 
(за необхідністю). Навчальні посібники.

Навчальна практика з 
загальної екології

практика 3.02 Навчальна практика 
із загальної екології.pdf

JE4Y7j7uuGulDCRHxESTNJxlZ9nREiBnrk3MgwTaVHw= Обладнання: туристичний намет Tramp 
Scout (3 шт.), спальний мішок «Anrora» (15 
шт.), килим туристичний (15 шт.), 
дозиметр-радіометр МКС-05, мікроскоп 
«Юннат» (9 шт.), оксиметр ДО600.
Захист навчальної практики проводиться в 
аудиторії, що обладнана мультимедійними 
засобами.

Виробнича практика практика 3.03 Виробнича 
практика.pdf

6doxoh6pF3V99hx4SFY44R0IP9K+QlwZfMkY7aQrSl0= Захист виробничої практики проводиться в 
аудиторії, що обладнана мультимедійними 
засобами.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – 
також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування

140714 Сурженко 
Нонна 
Вікторівна

Доцент Організація та 
управління в 
природоохоронній 
діяльності

Підвищення кваліфікації:
1. Національний університет біоресурсів і природокористування України 12СПВ №095173,
дисципліни «Організація та планування  виробництва і управління підприємств», 2015 р.
2. ДВНЗ «Запорізький національний університет», стажування
6 місяців, з 26.08.2015р. по 25.01.2016р. за напрямом «Менеджмент» 
3. Національний університет біоресурсів і природокористування України СС00493706/002422-17,
«Стратегічне управління в публічних установах», 24.03. 2017 р.
4. Запорізька державна інженерна академія №05402565/88-18 Реєстраційний номер 88спк/2018
«Управління та адміністрування» 19.10.18р з дисциплін Основи консалтингу, Регіонально-
адміністративний менеджмент, Менеджмент та економіка аграрного виробництва, Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності, Менеджмент та організація в природоохоронній діяльності

Посібники: 
Організація виробництва: навч. Посібник / Нестеренко С.А., Агєєва І.В., Сурженко Н.В.
/Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2017. – 304 с. (гриф ТДАТУ).

Монографії:
1. Методичні та практичні аспекти організації  та управління соціально-економічними системами:
Монографія / за редакцією Нестеренко С.А., Бочарової Н.О.- Мелітополь: Видавничий будинок
Мелітопольської міської друкарні, 2015.-300 с.
2. Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку
економіки// Монографія / за редакцією Л.В. Синяєва, С.А. Нестеренко.- Мелітополь: Видавничий
будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016, - 427 с.

Основні публікацій:
1. Scopus, Web of Science Core Collection: Nonna Surzhenko. Cognitive modeling in the regional
strategic management// Olga Nazarova, Olena Shevchuk, Svitlana Plotnichenko and Nonna Surzhenko /
Міжнародна науково-практична конференція "Modern development paths of agricultural production",
м. Мелітополь, 24 жовтня, 2018 р. Tavria State Agrotechnological University, Department Higher
Mathematics and Physics, Department of Management, B. Khmelnistskiy ave 18, Melitopol, Ukraine,
72312
2. Сурженко Н.В. Концепція розвитку агропромислового виробництва //Тези міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції «Стратегія розвитку агропромислового виробництва: теорія,
методологія, практика» 28-29 травня 2015 року: зб. матер. конференц. – Мелітополь: Видавничий
будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015.– с.27-29 



3. Сурженко Н.В. Еколого-економічний механізм управління природоохоронною діяльністю /Н.В.
Сурженко, Є.Г. Люта, П.М. Телюк //Материали за XІІІ международна научна практична
конференція «Ключови въпроси от съвременната наука – 2017», 15 - 22 април 2017г. Икономики.:
София.« Бял ГРАД-БГ» - 120 c.- С. 108-111
4. Сурженко Н.В. Еколого-економічні аспекти ефективного водокористування /Н.В. Сурженко, К.О.
Передирій, К.І. Зінов`єва, П.О. Кобелєва //Materials of the XIII International scientific and practical
Conference Science without borders - 2018 , March 30-April 7 , 2018 Economic science.: Sheffield.
Science and education LTD -100 p.- p. 54-56
5. Сурженко Н.В. Покращення стану ґрунту, як запорука економічного зростання підприємства
/Н.В. Сурженко, В.С. Грушко, А.К. Абдулаєва, Е.Л. Медведєв //Materialy Miedzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji «NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY - 2018»., Volume 4 Przemysl Nauka i studia -
Poland – 2018. 07-15.04.2018 - 114 s. s. 99-101
6. Сурженко Н.В. Сучасний стан лісових біоценозів Волинської області /Н.В. Сурженко, В.В.
Гудкова, А.А. Лагода, Г.Ю. Полєтаєва //Materiály XІV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference
«Efektivni nastroje modernich ved - 2018», Volume 4: Praha. Publishing House «Education and Science»
-120s.- s.96-98
7. Сурженко Н.В. Екологічність організації, як спеціальна функція корпоративного екологічного
управління /Н.В. Сурженко, Т.С. Неживенко //Материали за XV международна научна практична
конференція «Бъдещето въпроси от света на науката – 2019», 15 - 22 декември 2019г.
Икономики.: София.« Бял ГРАД-БГ» - 108 c.- С. 72-74
8. Сурженко Н.В. Стратегічне управління природно-техногенною та екологічною безпекою /Н.В.
Сурженко, Є.С. Шликов, І.С. Малюченко //Материали за XV международна научна практична
конференция, Бъдещето въпроси от света на науката - 2019 , 15 - 22 декември 2019 г.
Икономики.: София.«Бял ГРАД-БГ » - 108 c.- С. 55-57
9. Сурженко Н.В. Організація управління природнозаповідним фондом, як складова екологічного
менеджменту /Н.В. Сурженко, А.Д. Савченко //Materiály XV Mezinárodní vĕdecko - praktická
konference «Věda a vznik - 2019», Volume 12: Praha. Publishing House «Education and Science» -120s.-
s.76-78

Авторські свідоцтва:
1. Збірка творів «Розрахунки економічної корективності дослідних робіт» № 71448 від 14.04.2017
р.
2. Навчальний посібник «Організація виробництва» Агєєва І.В., Сурженко Н.В., Нестеренко С.А. №
85897 від 15.02.2019 р.
3. Науковий твір «Навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни «Організація
підприємницької діяльності» № 87944 від 22.04.2019 р.
4. Науковий твір «Навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни «Організація і
управління виробництвом» № 87946 від 22.04.2019 р.
5. Науковий твір «Навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни «Організація
управління в природоохоронній діяльності» № 87945 від 22.04.2019 р.

36411 Щербина 
Валентина 
Вікторівна

Доцент Нормування 
антропогенного 
навантаження на 
навколишнє 
середовище

Підвищення кваліфікації та стажування
Стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації за програмою підвищення кваліфікації
«Освітні системи, проектна та публікаційна діяльність в країнах Євросоюзу з 16-25 серпня 2017
року (з презентацією Швейцарської Освітньої Групи, м. Люцерн). 
Національний університет біоресурсів і Природокористування України Свідоцтво СС
00493706/008503-19 №8503 від 13.03.2019р.

Робота у складі журі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів —
членів Малої академії наук у секції «Охорона навколишнього середовища».

Захистила дисертацію на тему Екологічні особливості альгоугруповань цілинних та
антропогенно-порушених степів Південного степу України / дис. на здобуття  науков. ступ. канд.
біол. Накук : спец. 03.00.16 «Екологія» В.В. Щербина – Д., 2013 – 285 с. (що містить відомості про
особливості трансформації альгоугруповань цілинних біотопів під впливом антропогенного
втручання).

Керівництво студентами, які зайняли призові місця, II етапі ІІ Всеукраїнського конкурсу «Молодь і
прогрес у раціональному природокористуванні-2016» 
1. Люта Євгенія Геннадіївна, Стиценко Владислав Юрійович Поліморфізм, метричні та
морфологічні ознаки листових пластинок декоративної шовковиці плакучої форми та їх динаміка
під впливом факторів оточуючого середовища. Науковий керівник: канд. біол. наук Щербина
Валентина Вікторівна (диплом 1-го ступеня 2016 р.) (у роботі представлені результати
моніторингових досліджень за окремими органами рослин та їх змінами під впливом факторів
оточуючого середовища)

Тези доповідей:
1. Щербина В.В. Сопряженность водорослей вида Chlorococcum chlorococcoides с другими видами
альгосообщества орошаемой пашни по показателям Браве-Пирсона – Агроекологічні  аспекти
виробництва та переробки продукції сільського господарства: Mіжнародна науково-практична
конференція – Мелітополь-Кирилівка: ТДАТУ, 2018. – С. 73
2.  Щербина  В. В.  Асоційованість водорості Microcoleus vaginatus з іншими представниками
альгоугруповань меліорованих агроценозів зони типового землекористування «Асканія-Нова» -
Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, 15–16 травня 2018 р. / Редкол.: Непочатенко
О.О. (відп. ред.) та ін. - Київ., Видавництво «Основа». – 2018. С. 69.
3. Щербина  В. В.  Асоційованість водорості Phormidium retzii з іншими представниками
альгоугруповань меліорованих агроценозів зони типового землекористування «Асканія-Нова». –
Регіональні проблеми охорони довкілля. Матеріали Міжнародної  наукової  конференції  молодих
вчених. Одеса: ТЕС, 2018. – С. 233-235.
4. Щербина  В. В.  Асоційованість водорості Pleurochloris commetatа з іншими представниками
альгоугруповань меліорованих агроценозів зони типового землекористування ДПДГ ІТСР
«Асканія-Нова» - Матеріали науково-практичної конференції «Меліорація та водовикористання» –
екологічна безпека водних об’єктів – м. Мелітополь, Відділ з благоустрою та екології ММР ЗО, 30
березня 2018 р. – Мелітополь, 2018. – С. 33-35
5. Тишковець Г.О. Щербина В.В. Асоційованість водорості Amphora veneta з іншими
представниками альгоугруповань меліорованих агроценозів зони типового землекористання
ДПДГ ІТСР «Асканія-Нова» - Іноваційні агротехнології : Матер. V Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-конференції молодих учених, магістрантів та студентів за підсумками
наукових досліджень 2017 р. – Мелітополь, 2018. – Вип. V. - С. 98-100.

Статті у фахових виданнях України:
1. Щербина В. В. Альгоугруповання цілинних степових та агроценозів Південного степу України /
В. В. Щербина // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: 2012. – С. 3-12.
2. Щербина В. В. Вплив пастеральної дигрессії на грунтові водорості заповідних степових
біогеоценозів / В. В. Щербина, И. А. Мальцева // Ґрунтознавство. – Дніпропетровськ: 2013. – Т. 14,
№1-2. – С. 29-39.
3. Щербина В.В. Структурно-функціональні характеристики альгоугруповання цілинного
типчаково-ковилового степу Біосферного заповідника "Асканія-Нова". // В.В. Щербина // Заповідна
справа. – К.: №1, Том 21. – С. 33-39.
4. Щербина В.В Порівняльний аналіз альгоугруповань біогеоценозів постпірогенного розвитку
заказника місцевого значення Троїцька балка – Питання біоіндикації та екології. – Вип. 20, №2 –
Запоріжжя: 2015. – С.141-150
5. Щербина В.В., Ганчук М.М. Сопряженность агроландшафтов по эколого-агрохимическим
показателям и перспективы выращивания пшеницы озимой в пределах Восточного Подолья
Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 105. – Херсон: Видавничий дім
«Гельветика», 2019. – С. 247-254
6. Datcenko, L. and Hryshko, S. and Ganchuk, M. and Tarusova, N. and Chebanova, Y. and Scherbina, V.
and Skyba, V. and Anhelovska, A. (2019) Problems of soil boning in Zaporizhzhia region in modern land
resources assessment. Agroecological Journal (3). pp. 53-61.

Розділ у закордонній монографії
The  contingency  of  agrolandscapes  according  to  ecological-agrochemical  indices  and  perspectives
of  selecting  traditional  agricultural  crops  in  Eastern  Podillia,  Ukraine  /  V.  Shcherbina,  M.
Ganchuk  .New  stages  of  development  of  modern  science  in  Ukraine  and  EU  countries:
monograph  /  edited  by  authors.  –  7th  ed.  –  Riga,  Latvia  :  “Baltija  Publishing”,  2019.  –  221-237
pp.

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента:
Спеціалізована Вчена рада Д 08.051.04 Дніпропетровського національного університету імені
Олеся Гончара. Дисертація здобувача Шеховцевої Ольги Геннадіївни на тему: «Еколого-біологічна
оцінка едафотопів урбоекосистем міста Маріуполя» зі спеціальності 03.0016 – екологія на
здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. Захист дисертації «07» грудня 2016
року.

Керівник наукових гуртків: «Екодослід», «Лісова стежка».

Наукове консультування Приазовського НПП, розроблені наукові рекомендації щодо оцінки
екологічного стану популяції та збереження рідкісних видів тварин.

95637 Малюк Тетяна Доцент Ґрунтознавство (в Наявність наукових публікацій, зокрема Scopus Web of Science Core Collection



Валеріївна комплексі з НП) 1. Malyuk T., Pcholkina, Pachev I., Diagnostics of parameters of interrelations of mineral nutrition and
formation of yield of fruit crops for intensive technologies of their cultivation. Banat's Journal of
Biotechnology, 2014. V 9. Р. 41 – 44. – Doi: 10.7904/2068–4738–V(9)–41 (Web of Science Core
Collection)
2. Pachev I., Malyuk T. Study of the influence of microbiological preparation Bio–one in spring forage
peas (PisumSativumL.) under the conditions  of organic farming Banat's Journal of  Biotechnology, 2014.
V 10. Р. 59 – 64. - Doi: 10.7904 / 2068-4738-V(10)-59 (Web of Science Core Collection) 

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку фахових видань
України
Малюк Т.В., Козлова Л.В.  Оперативне планування поливного режиму молодих насаджень
черешні в умовах Південного Степу. Зрошуване землеробство, 2019. Вип. 71. – С. 14-21.
Козлова Л.В., Малюк Т.В. Управління режимом зрошення в інтенсивних садах яблуні (Malus
domestica Borkh.) на півдні України. Садівництво, 2018. Вип. 73. С. 116-122. 
Малюк Т.В. Діагностика якості мінерального живлення плодових культур. Агрохімія і
ґрунтознавство. – 2015. Вип. 82. С. 45–50
Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г. Козлова Л.В. Удосконалення методів діагностики мінерального
живлення плодових культур. Cадівництво, 2019. Вип. 74. С. 91-100 
Малюк Т.В. Діагностика якості мінерального живлення плодових культур. Агрохімія і
ґрунтознавство, 2015. Вип. 82. С. 45–50.
Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г. Спосіб визначення забезпеченості ґрунту доступними формами
макроелементів та регулювання мінерального живлення плодових культур.   Садівництво, 2015.
Вип. 70. С. 64-70.
Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г. Спосіб визначення забезпеченості грунту доступними формами
макроелементів та регулювання мінерального живлення плодових культур  Садівництво. – 2015. -
Вип. 70. – С. 64-70.
Малюк Т.В. Фактори формування поживного режиму ґрунту в плодових насадженнях півдня
України. Вісник Харківського НАУ імені В.В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія,
землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів», 2014. № 2. С.  69–74.
Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г. Екологічні проблеми зрошуваних садів на півдні України. Агрохімія і
ґрунтознавство, 2013. № 79. С. 21-24

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 
1. Забезпеченість ґрунтів Херсонської області мікроелементами для польових і плодових культур
/ Фатєєв А.Ш., …, Малюк Т.В. та ін.; за ред. А.І. Фатєєва, А.В. Морозова. Харків: Місьдрук, 2015. 104
с. (Розглянуто і рекомендовано до друку Вченою радою ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
протокол № 3 від 4.02.2015 р.)
2.  Методика визначення забезпеченості ґрунтів мікроелементами для потреб плодових
насаджень та заходи із усунення їх нестачі в мінеральному живленні / Демідов О.А.,… Малюк Т.В.
та ін.; за ред. Фатєєва А.І. Харків: Міськдрук, 2013. 62 с. 
3. Система протидеградаційних заходів у зрошуваному садівництві України / Балюк С.А, … Малюк
Т.В. Харків: Міськдрук, 2013. 80 с. (Розглянуто та схвалено: Вченою радою ННЦ „ІГА імені О.Н.
Соколовського” (протокол №22 від 14 грудня 2012 р.) та Секцією землеробства та механізації
Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України (протокол № 1
від 13.02.2013 р.).
4. Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г.   Технологія мікрозрошення кісточкових культур з
використанням комплексу ресурсосберігаючих елементів (науково-практичні рекомендації).
Розглянуто та рекомендовано до друку Науково-технічною радою МДСС ім. М.Ф. Сидоренка ІС
НААН (протокол  № 6 від 25 листопада 2018 р.). Мелітополь, 2018. 22 с.
Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми (проекту).
Відповідальний виконавець завдання «Розробити ресурсозберігаючі технології мікрозрошення
плодових культур при різних системах утримання ґрунту в умовах Південного Степу України» за
НТП: «Розробка інтенсивних технологій вирощування плодоовочевої продукції у відкритому і
закритому ґрунті Південного Степу України» № ДР 0111U002554
Виконання функцій керівника та відповідального виконавця наукової теми: 45.00.02.12.П
«Розробити ресурсо- та енергозберігаючу технологію краплинного зрошення інтенсивних
насаджень черешні із застосуванням фертигації за різних систем утримання ґрунту»
Наявність виданих навчально-методичних посібників 
Малюк Т.В. Навчально-польова практика з ґрунтознавства. Методичні рекомендації з організації,
проходження навчально-польової практики з ґрунтознавства для студентів за напрямом
підготовки 101 «Екологія», ОКР Бакалавр, 2019. - 29 с. (протокол №10 від 31.05.2019 р.)
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Наукові основи збереження
родючості і раціонального використання зрошуваних ґрунтів Південного Степу України»
Тези доповідей.
Малюк Т.В. Агроэкологические аспекты антропогенной эволюции почв и методы управления
питанием растений в плодовых агроценозах Южной Степи Украины. Мелиорация в России:
потенциал и стратегия развития: матер. Між нар. наук.-практ. ауч.практ. Интернет-конф.,
посвящен-ной 50-летию масштабной программы развития мелиорации земель, Волгоград, 26
августа 2016 г. Волгоград: ВНИИОЗ, 2016. С. 213 -229.
Малюк Т.В. Вплив зрошення та утримання ґрунту в садах на стан чорноземних ґрунтів південного
Степу України / Т.В. Малюк, Н.Г. Пчолкіна // Матер міжнар. наук.-практ. конф. «Управління
водними ресурсами в умовах змін клімату», присв. Всесвітн. Дню води. Київ, 21 березня 2017 р.  –
К., 2017. - С. 124-125.
Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г. Елементи біологізації технологічних прийомів вирощування плодових
культур на півдні України. Інноваційні технології та препарати в системі органічного
землеробства Степу : матер. міжнар. Інтернет-конференції, м. Херсон,  06 бер. 2018. Херсон,
2018. С. 38-41.
Малюк Т.В. Науково-технологічні засади та проблемні питання використання краплинного
зрошення в інтенсивному садівництві півдня України. XI з’їзд ГО «Українське товариство
ґрунтознавців та агрохіміків», м. Харків, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 17- 21.09. 2018 р.
Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г.   Оперативне планування поливного режиму в
інтенсивних насадженнях черешні.  Збірник наукових праць Міжнар. наук.-практ. конф. Аграрна
наука та освіта в умовах євроінтеграції, 20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський. –
Тернопіль : Крок, 2019. Ч.1. С. 121-123. 
Козлова Л.В. Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г. Ресурсозберігаючі режими мікрозрошення в садівництві –
основний агрозахід для раціонального використання водних ресурсів. Природа для води», присв.
Всесвітньому дню водних ресурсів : матер  міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 бер. 2018 р. –
К., 2018. С.213-214.
Єременко О.А., Покопцева Л.А., Малюк Т.В., Журавльова О.В., Онищенко О.В., Кенєва В.А. Сучасні
методи агроекології Запорізької області. Науково-практичні рекомендації для агровиробників. The
GEF Small Grant Programme, 2019. – 58 с.
Малюк Т.В. Щодо питання про стан і перспектив розвитку садівництва на зрошуваних землях
України. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових
досліджень у виробництво», МНАУ, 2019. С. 92-95.
Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г. Науково-практичні підходи ефективного використання зрошуваних
ґрунтів у садівництві півдня України. Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. мол. учен.
«Еколого-економічні проблеми та перспективи розвитку водогосподарського комплексу України»,
Херсон, 23-24 березня 2017.  Херсон, 2017. С. 74-77.
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: громадська організація «Українське
товариство ґрунтознавців та агрохіміків» (дійсний член від Харківського відділення) 
Досвід практичної роботи за спеціальністю
2004-2011 рр. – молодший науковий співробітник, 2011-2013 рр. – старший  науковий
співробітник, 2014-2016 – завідувач лабораторії агрохімії Мелітопольської дослідної станції
садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН, 2016-по теперішній час – заступник директора з
наукової та інноваційної роботи Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф.
Сидоренка ІС НААН
Наукове консультування установ, підприємств, організації протягом не менше двох років Акти
впровадження науково-технічних розробок у ДП ДГ «Мелітопольське» від 06.11.2015 р.,
10.12.2015р., 15.11.2017 р., 25.11.2017 р., 25.10.2018 р. ТОВ ВКФ «Мелітопольська черешня» від
20.09.2018 р., ТОВ «СПП Лана» від 02.10.2018 р.

195829 Нестеренко 
Олена 
Миколаївна

Викладач Екологічне право Підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації
1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СС 00493706/002371-17 на базі Національний
університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти «Інноваційна
спрямованість педагогічної діяльності» з 13 березня по 24 березня 2017р.
2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 05402565/115-18, Запорізька державна інженерна
академія, 28.11.2018 в галузі «Управління та адміністрування»
Наукові публікації:
1. Нестеренко О.М. Підвищення рівня правової та етичної культури державних управлінців як
один із основних пріоритетів правового виховання в умовах соціальної мобільності/ Нестеренко
О.М. // Загальноукраїнський науково-практичний господарсько-правовий журнал
«Підприємництво, господарство і право» Розділ «Юридичні науки» № 6, м. Київ, 2019 р.- ст. 230-
233;
2. Систематизація видів правового виховання/ «Науковий вісник Херсонського державного
університету. Серія: Юридичні науки». Випуск 3. Том 1/2018 р., м. Херсон. (фахова стаття, Журнал
включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)
- С. 37-40;
3. Фактори, що визначають специфіку правового виховання у різних типах правових систем /
«Держава та регіони. Серія: Право» № 1/2018 (фахова стаття, Журнал включено до міжнародної
наукометричної бази Index Copernicus International - С. 17-21



4. Аналіз особливостей деформації правової свідомості в професійному середовищі/ Науковий
вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція», № 25, м. Одесса, 2017
р. (фахова стаття) - С. 10-12.
5. Правова соціалізація внутрішньо переміщених осіб/ Загальноукраїнський науково-практичний
господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і право» Розділ «Юридичні
науки» № 5, м. Київ, 2017 р. (фахова стаття, Журнал включено до міжнародної наукометричної
бази Index Copernicus International (Республіка Польща), а також індексується у наукометричній
базі даних Google Scholar.) - С. 185-188.
6. Аналіз підходів до розуміння поняття правового виховання в сучасній юридичній науці./
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» № 2, 2016 р. - С.
19-21.
7. Актуальні проблеми та цілі правового виховання молоді/ Науковий вісник Ужгородського
національного університету. Серія «Право», 04 грудня 2015 – С. 53-55.

Навчальний посібник
1. Економіка сучасних соціально-трудових відносин: навч. посіб. / Л.В. Синяєва, С.А. Нестеренко,
Н.О. Бочарова, С.Р. Плотніченко, О.М. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018.
– 169 с.

Навчально-методичні посібники:
1. Природоохоронне законодавство та екологічне право. Методичні вказівки до практичних
занять  для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності: 101 «Екологія»–
Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2018. –  27 с. 
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1. Чебанова Ю.В. Сучасний екологічний стан земель Запорізької області внаслідок
сільськогосподарського використання / Ю.В. Чебанова // Таврійський науковий вісник. Науковий
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ландшафтов Запорожской области (Украина) / Ю.В. Чебанова // Ученые записки Ереванского
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Доцент Вступ до фаху Підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації
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00493706/008500-19 №8500 від 13.03.2019р. (інноваційні технології при викладанні дисципліни
«Вступ до фаху»)

"Херсонський державний аграрний університет. Інститут підвищення кваліфікації та
перепідготовки. Свідоцтво № СС 00493020/000032-18 м. Херсон від 25 травня 2018 року

Основні публікації та методичні напрацювання
Тарусова Н.В. Освіта, наука і людина в ХХІ столітті: багатоаспектність антропологічного пізнання:
наукова монографія / О.В. Мацюра // За загальною редакцією І.П. Аносова, Т.С. Троїцької. –
Сімферополь: Таврія, 2008. – С. 192 – 210.
 Тарусова Н.В. Екологічне право України: навчальний посібник. – Молодиченко В.В., Гапотій В.Д.,
Тарусова Н.В. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2013. – 292 с.
  Тарусова Н.В. [Електронний ресурс]: Підручник – Електрон. дан. / Молодиченко В.В., Гапотій В.Д.
– Мелітополь: МДПУ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Заголовок з етикетки диску.
  Тарусова Н.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Вступ до фаху» для
студентів спеціальності 101 «Екологія». –  Укладач: Н.В. Тарусова. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 42
с.
Тарусова Н.В. Еколого-фауністичні дослідження популяцій турунів (Carabidae, coleopteran) міста
Мелітополь // Матеріали ХІ Міжнародної Інтернет конференції: «Соціальні та екологічні технології:
актуальні проблеми теорії і практики» (22-24 січня 2019 р., м. Мелітополь). 
Тарусова Н.В. Обробка плодів сливи розчином наночасток металів для подовження терміну
зберігання / Н.В.  Тарусова, М.В. Кущенко // Матеріали Internet-конференції «Сучасна наука:
тенденції та перспективи» (15-19 травня 2017, Мелітополь). – С. 323-325.
Тарусова Н.В. Робочий зошит до лабораторних робіт з курсу «Зоологія безхребетних» // Методичні
рекомендації в 2-х частинах. – Мелітополь: МДПУ, 2016. – 111 с.

Патент:
Патент на корисну модель. Пристрій для налагодження оптичної системи люмінесцентного
мікроскопа / Малюта С.І., Даценко Л.М., Тарусова Н.В. та ін.  (платіжне доручення №934 від
03.05.2019р.) .

Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади з біології, м.
Мелітополь, 2017

Підготовка здобувачів до ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни
«Біологія». У 2018-2019 нав.році студентка 31 ЕК групи спеціальності 101 “Екологія” Савченко
Аліна нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Еколайн»

210191 Максимець 
Оксана 
Миколаївна

Завідувач 
кафедри

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Максимець О.М. Розвиток суфіксальної словотвірної системи іменників із транспозиційним
значення опредметненої дії (структури із суфіксом -іт. (фахове видання) / О.М. Максимець //
Наукові записки. Випуск 146. Серія: Філологічні науки. Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016.
С.390-393.
2. Максимець О.М. Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників з транспозиційним
значенням опредметненої дії ((структури з суфіксом -ств(о) / -тельств(о)) / О.М. Максимець //
(Наукові записки.  Випуск 154.  Серія: філологічні науки. Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф.,
2017. С.658-662.
3. Максимець О.М. Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників з транспозиційним
значенням опредметненої дії (структури з суфіксом -б(а)/-об(а)) / О.М. Максимець // Науковий
вісник Міжнароджного гуманітарного університету. Випуск 26. Серія «Філологія». Одеса:
Видавничий дім «Гельветика», 2017. С.142-143. Включений до міжнародної науко метричної бази
даних Index Copernicus International
4. Максимець О.М. Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників з транспозиційним
значенням опредметненої дії (структури з суфіксом -н(я) / О.М. Максимець // Наукові записки.
Випуск 165. Серія: Філологічні науки. Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. С. 389-392.
5. Максимець О.М. Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників з транспозиційним
значенням опредметненої дії (структури з суфіксами -аціj(а), -і(и)заціj(а), -ціj(а), -кціj(а), -іj(а)) /



О.М. Максимець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.  №13 том 3 – Серія:
Філологія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С.52-55. Журнал включено до міжнародної
науко метричної бази IndexCopernicusInternational.
6.  Максимець О.М. Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми  іменників із транспозиційним
значенням (cловотвірні структури з суфіксом -т/j/-) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету. № 37 том 3 Серія: Філологія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С.14-17.
Журнал включено до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus International.

Підручники, навчальні посібники або монографії
1. Трансформація ціннісних орієнтацій в економічній сфері суспільства Іноваційна наука, освіта,
виробництво і транспорт: освіта, фізичне виховання, психологія, соціологія, філософія, філологія,
біологія. Книга 2. Частина 3: серія монографій. 2019. С. 75-88.
2. Максимець О.М. Конспект лекцій з української мови (за професійним спрямуванням).
Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2019. 222 с. 12.91 ум.д.а.
Рекомендовано до друку рішенням методичної комісії ННІ загальноуніверситетської
підготовки(протокол № 8 від23.05.2019  року)
3. Максимець О.М., Адамович А.Є. Практикум з української мови (за професійним спрямуванням).-
Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2019. 134 с. 7.79 ум.д.а.
Рекомендовано до друку рішенням методичної комісії ННІ загальноуніверситетської підготовки
(протокол № 6від21.03.2019 року)

Науковий  гурток «Лінгвіст» керівник  к.філол.н. Максимець О.М.

104433 Іщенко Ольга 
Анатоліївна

Старший 
викладач

Вища математика Публікації у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз
1. Аналіз показників освітлення при організації освітнього процесу / О. Сокот, Н.Л Сосницька, О.А.
Іщенко // Фізика. Технології. Навчання. – Збірник наукових праць студентів і молодих науковців. –
Випуск 16. – Кропівницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2018. – С.48-58. ¬ ISSN
2522-1884.  Index Copernicus.
2. Іщенко О.А. Дослідження штучного освітлення на основі зв’язку спеціальних та статистичних
методів. / Сокот О.Є., Сосницька Н.Л., Збірник наукових праць ЦДПУ ім. В. Винниченка «Наукові
записки. Серія: Педагогічні науки». – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка,2018. Випуск
6.С.68-74. Index Copernicus
3. M. M. Tkachuk, A. Grabovskiy, M. A. Tkachuk, I. Hrechka, O. Іshchenko, N. Domina. Investigation of
multiple contact interaction of elements of shearing dies. Eastern-European Journal of Enterprise
Technologies. 2019. 4/7 (100).  Pp. 6–15. Scopus

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
1. Змістова компонента математичної підготовки майбутніх фахівців аграрної сфери / Н.Л.
Сосницька, О.А. Іщенко // Збірник наукових праць ЦДПУ ім. В. Винниченка «Наукові записки. Серія:
Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти» - Кіровоград : КДПУ - 2017- С.
108–114.
2. Компьютерное моделирование контактного взаимодействия элементов штамповой оснастки /
О.А. Ищенко, А.А. Зарубина, О.В. Кохановская [и др.] // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Транспортне
машинобудування. № 5(1227), 2017. – С. 108–134.
3. Іщенко О.А. Кравець В.І. Estimationof  parameters influence on the rennet clottingby means of
dispersion analysis/ Міжнародний науково-практичний форум «Сучасні наукові дослідження на
шляху до Євроінтеграції» 2019 р. - м. Мелітополь, /с. 24
4. Іщенко О.А. Кількісна оцінка параметрів ферментації твердих сирів статистичними методами /
О.А. Іщенко, Л.Д. Сидоренко // Зб.наук.праць «Наукові відкриття та фундаментальні наукові
дослідження. Світовий дослід» (12 лист. 2019 р.) . т.5. – Полтава, 2019. – С.9-13.
5. Компьютерный анализ вероятностной оценки сопротивления в цепи / переменного тока / В.А.
Федькин, О.А. Ищенко // Збірник наукових праць магістрантів та студентів «ІТП» ТДАТУ - №
5(1227), ISSN 2078-0877 / [Укл. : Мацулєвич О.Є.]. – Мелітополь : 2016. – Ч. ІІ – С. 102-108.

Навчальний посібник
Прикладна математика: навч. посібн. / Н.Л. Сосницька, В.М. Малкіна,   О.А. Іщенко, Л.В. Халанчук,
О.Г. Зінов’єва – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. – 100с. – ISBN 978-966-2489-79-8. (20%).

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Математичне моделювання та
оптимізація в задачах агропромислової сфери». (Протокол № 1 засідання каф. ВМФ 29 серпня
2018 р.)

Тези конференцій 
1. Тішков М. О. Замкнена модель СМО. Задача найкращої організації обслуговування  (матеріали
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції студентів та магістрантів за
підсумками наукових досліджень 2015 року «Перші кроки до науки»: секція «ВИЩА МАТЕМАТИКА
ТА ФІЗИКА» / Максим Тішков, Ольга Іщенко // Мелітополь. – 2015. - С. 43-45

2. Кравець І. В. Диференціальне числення функції кількох змінних в розрахунках граничної
вартості та витрат (матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції
студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2015 року «Перші кроки до науки»:
секція «ВИЩА МАТЕМАТИКА ТА ФІЗИКА» / Іван Кравець, Ольга Іщенко // Мелітополь. – 2015. - С. 23-
25.     

3. Зінченко М. І. Двомірна випадкова величина, функція розподілу та числові характеристики /
Марина Зінченко, Ольга Іщенко // (матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет -
конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2015 року «Перші
кроки до науки»: секція «ВИЩА МАТЕМАТИКА ТА ФІЗИКА» / Іван Кравець, Ольга Іщенко //
Мелітополь. – 2015. - С. 14-17. 

4. Мягков П. І. Метод прогонки розв’язування систем з тридіагальними матрицями коефіцієнтів
(матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції студентів та магістрантів за
підсумками наукових досліджень 2016 року «Перші кроки до науки»: секція «ВИЩА МАТЕМАТИКА
ТА ФІЗИКА» / Павло Мягков, Ольга Іщенко // Мелітополь. – квітень 2016.

5. Тарасов А. Д. Кореляційний аналіз стану виробничого травматизма (матеріали Всеукраїнської
науково-практичної Інтернет - конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових
досліджень 2016 року «Перші кроки до науки»: секція «ВИЩА МАТЕМАТИКА ТА ФІЗИКА» / Артем
Тарасов, Ольга Іщенко // м. Мелітополь. – квітень 2016.

6. Івова Н. О. Вивчення впливу шуму на розумову діяльність студентів (матеріали Всеукраїнської
науково-практичної Інтернет - конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових
досліджень 2016 року «Перші кроки до науки»: секція «ВИЩА МАТЕМАТИКА ТА ФІЗИКА» / Наталя
Івова, Ольга Іщенко // Мелітополь. – квітень 2016

7. Застосування дисперсійного аналізу дослідження рівня математичної підготовки студентів
аграрних вищів / М. О. Міркель, Д.Д. Скупинський, О.А. Іщенко // Актуальні проблеми
життєдіяльності суспільства: матер. XXIV Міжнародна наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та
молодих учених, 20-21 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017. – С. 260.

8. Ищенко О.А. Удосконалення процесу засвоєння студентами заочної форми навчальних курсів з
математичних дисциплін. / Тези доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-
математичній,технічній, агротехнологічній та економічній галузях» (11-13 вересня 2017 р.,
Мелітополь) – Мелітополь: ТДАТУ – 2017. – С. 56.

9. Ищенко О.А. Удосконалення процесу засвоєння студентами заочної форми навчальних курсів з
математичних дисциплін. / О.А. Іщенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю «Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-
математичній,технічній, агротехнологічній та економічній галузях» 11-13 вересня 2017 р. -
Мелітополь: ТДАТУ - 2017.

10. Застосування дисперсійного аналізу дослідження рівня математичної підготовки студентів
аграрних вищів / О.А. Іщенко. М.О. Міркель, Д.Д. Скупинський // Актуальні проблеми
життєдіяльності суспільства: матер. XXIV Міжнародна наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та
молодих учених, 20-21 квітня 2017. – Кременчук: КрНУ, 2017. – С. 22

11. Іщенко О.А. Розв’язання задач аналізу контактної взаємодії складнопрофільних тіл та синтезу
геометричної форми контактуючих поверхонь / О. В. Мартиненко, С. М. Лавриненко, М. М. Ткачук,
А. В. Грабовський, О. А. Іщенко, Н.А. Дьоміна Н. А., О.П. Назарова // Інформаційні технології: наука,
техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХXV міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2018, 16-18.
05. 2018 р.: у 4 ч. Ч. I. – Харків: НТУ «ХПІ». – С.170.

12. Іщенко О.А. Тригонометричні перетворення в сферичних тригранниках / Н.О. Токар, О.А.
Іщенко // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів (присв. 80-річчю
Запорізької області). За підсумками наукових досліджень 2018 року. (22 лист. 2018 р) –
Мелітополь, 2018. – С. 55.

13. Іщенко О.А. Математичний апарат в прикладних задачах геодезії / Г.О. Цвєткова, О.А. Іщенко
// Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів (присв. 80-річчю



Запорізької області). За підсумками наукових досліджень 2018 року. (22 лист. 2018 р.)
Мелітополь, 2018. – С. 31.

155429 Герасько 
Тетяна 
Володимирівна

Доцент Хімія Підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації
Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННУ післядипломної освіти,
з 25.03.15 по 07.04.15. Свідоцтво № 12 СПВ 095179

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих
МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection
1)Ivanova I., Kryvonos I., Shleina L., Taranenko G. and Gerasko T.:  Multicriteria Optimization of Quality
Indicators of Sweet Cherry Fruits of Ukrainian Selection During Freezing and Storage. In: Modern
Development Paths of Agricultural Production Ed. NadyktoV. Tavria State Agrotechnological University
Melitopol, Ukraine (2019).  -  Р. 707-718. - https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_69 

2)Gerasko T., Velcheva L., Todorova L., Pokoptseva L. and Ivanova I.: Effect of Living Mulch on
Chlorophyll Index, Leaf Moisture Content and Leaf Area of Sweet Cherry (Prunus avium L.) In: Modern
Development Paths of Agricultural Production Ed. NadyktoV. Tavria State Agrotechnological University
Melitopol, Ukraine (2019).  -  Р. 681-688. - https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_66

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових
видань України
1)Іванова І.Є. Аналіз біохімічного складу свіжих та свіжозаморожених плодів черешні трьох
строків достигання, що вирощені в умовах Південного Степу України / І.Є. Іванова,  Т.В. Герасько,
С.В. Долгова // Таврійський науковий вісник: науковий журнал. Вип. 105. – Херсон: Видавничий дім
«Гельветика», 2019. – С.160-164. - http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/issue-105-2019

2)Герасько Т.В. Вплив системи утримання ґрунту в органічному саду на показники якості плодів
черешні / Т.В. Герасько, Л.Г. Вельчева, І.Є. Іванова // Таврійський науковий вісник: науковий
журнал. Вип. 106. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С.15-20. -http://www.tnv-
agro.ksauniv.ks.ua/issue-106-2019

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента (К 74.844.02, Уманський
національний університет садівництва, спеціальність 03.00.12- фізіологія рослин)

Видані навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій
1. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Хімія з основами
біогеохімії» для здобувачів 1 ОР «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» (на основі повної
загальної середньої освіти) / Т.В. Герасько. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019.  -  20 с.

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Хімія з основами
біогеохімії» для здобувачів 1 ОР «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» (на основі повної
загальної середньої освіти) / Т.В. Герасько. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019.  -  116 с.
3. Пакет ККР з навчальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» для здобувачів 1 ОР
«Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» (на основі повної загальної середньої освіти) / Т.В.
Герасько. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. -  66 с.

4. Комплект тестових завдань з навчальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» для
здобувачів 1 ОР «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» (на основі повної загальної середньої
освіти) / Т.В. Герасько. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. -  32 с.

5. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» для здобувачів 1 ОР
«Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» (на основі повної загальної середньої освіти) / Т.В.
Герасько. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019.  -  97 с.

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Органічні технології в
рослинництві»; 

112101 Ганчук Максим 
Миколайович

Асистент Топографія (в 
комплексі з НП)

Базова вища освіта: закінчив у 2008 році Вінницький державний педагогічний університет ім. М.
Коцюбинського і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої
освіти. Географія» та здобув кваліфікацію вчителя географії і екології.

Стаття у закордонному виданні 
1. Ganchuk M. Agroecological condition of arable armlands in Vinnytsia region/ M. Ganchuk// Annals of
agrarian science.—2014. – VOL 12, NO 1. – Р. 34-37 [in English]
Статті у фахових наукових виданнях України,
включених до міжнародних наукометричних баз
2. Ганчук М.М. Агроекологічний стан орних земель сільськогосподарського призначення Східного
Поділля / М.М. Ганчук // Збалансоване природокористування. – Київ. – 2014. – С. 166-171
Статті у фахових наукових виданнях України
3. Ганчук М.М. Історія становлення сучасного вчення про агроландшафту / М.М. Ганчук, Г.О.
Білявський // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія:
Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2011. – Випуск 7 (47). – С. 116–120. (опрацювання
літературних джерел, написання висновків, участь у написанні статті)
4. Ганчук М.М. Вплив біокліматичних і ґрунтово-геоморфологічних умов на агроландшафти
Вінниччини / М.М. Ганчук // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України:
збірник науково-технічних праць. – Львів. – 2011. – Вип. 21.12. – С. 32–37.
5. Ганчук М.М. Розробка типової структури екологічного паспорта агроландшафта (рілля) / М.М.
Ганчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету.
Спеціальний випуск. – Кам’янець-Подільський. – 2011. – С. 182–187.
6. Ганчук М.М. Екологічне районування агроландшафтів Вінниччини / М.М. Ганчук // Збірник
наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Спеціальний випуск. –
Кам’янець-Подільський. – 2012. – С. 57–59.
7. Ганчук М.М. Ефективне управління сіножаттями і пасовищами східного Поділля – шлях до
збереження біорізноманіття агроландшафтів / М.М. Ганчук// Таврійський науковий вісник:
Науковий журнал. Вип. 91 – Херсон. – 2015. – С. 174-182
8. Ганчук М.М. Розробка типової структури екологічного паспорта агроландшафта (сіножаті та
пасовища) / М.М. Ганчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного
університету. Спеціальний випуск. – Кам’янець-Подільський. – 2016. – С. 68–77.
9. Щербина В.В., Ганчук М.Н. Сопряженность агроландшафтов по эколого-агрохимическим
показателям и перспективы выращивания пшеницы озимой в пределах Восточного Подолья /
Щербина В.В., Ганчук М.Н. // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 105. – Херсон:
Видавничий дім «Гельветика», 2019 ст. 247-254 (проведення досліджень, створення
картографічного та графічного матеріалу, участь у написанні статті)
10. Datcenko L., Hryshko S., Ganchuk M., Tarusova N., Chebanova Y., Scherbina V., Skyba V.,
Anhelovska A. Problems of soil valuation in Zaporizhia Region in the modern assessment of land
resources / L. Datcenko, S. Hryshko, M. Ganchuk, N. Tarusova, Y. Chebanova, V. Scherbina, V. Skyba, A.
Anhelovska // Агроекологічний журнал. №3. – Київ. – 2019. – С. 53-61 (опрацювання літературних
джерел, створення картографічного матеріалу, участь у написанні статті)
Свідоцтво
11. Ганчук М.М., Щербина В.В. Сопряженность агроландшафтов по эколого-агрохимическим
показателям и перспективы выращивания пшеницы озимой в пределах Восточного Подолья.
Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 86390 Україна. Дата реєстрації 25.02.2019
р. (проведення досліджень, створення картографічного та графічного матеріалу, участь у
написанні статті)
Науково-методичні рекомендації
12. Ганчук М.М., Білявський Г.О. Методика агроекологічної оцінки і класифікації
сільськогосподарських земель (на прикладі Східного Поділля) [Монографія] // М.М. Ганчук, Г.О.
Білявський. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2014. – с. 79
Монографії
13. Мудрак О.В. Еталони природи Вінниччини: Монографія/ О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, В.М.
Поліщук, С.Л. Кушнір, Ю.А. Єлісавенко, М.М. Ганчук, Т.В. Бриндак/ За заг. ред. О.В. Мудрака. –
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». 2014. – с. 534
14. Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження. Монографія / О.В. Мудрак, О.А.
Матвійчук, Г.В. Мудрак, М.Д. Матвєєва, М.В. Дребет, І.С. Осадчук, М.М. Ганчук / За заг. ред. О.В.
Мудрака – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». 2015. – 564 с.
15. Мудрак О.В., Матвійчук О.А., Мудрак Г.В., Матвєєв М.Д., Дребет М.В., Осадчук І.С., Ганчук М.М.
Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження. Монографія. / За заг. ред. О.В.
Мудрака. – видання 2-е, виправлене і доповнене. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД” 2018. – 594 с.
16. The contingency of agrolandscapes according to ecological-agrochemical indices and perspectives of
selecting traditional agricultural crops in Eastern Podillia, Ukraine / V. Shcherbina, M. Ganchuk .New
stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. –
7th ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. – 221-237 pp.
Тези і матеріали конференцій
17. Ганчук М.М. Агроландшафти Вінниччини в структурі регіональної екологічної мережі / М.М.
Ганчук // Збірник наукових статей ІІ Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю
(Екологія/Ecology-2009) (Вінниця 23-26 вересня 2009 р.)/ Вінниця: ФОП Данилюк, 2009. – С. 202-
205
18. Ганчук М.М. Сучасні екологічні проблеми агроландшафтів Вінниччини: матеріали ІІІ
Українського екологічного конгресу «Структурна перебудова та екологізація економіки в



контексті переходу України до збалансованого розвитку» (Київ, 10-11 грудня, 2009 р.)/ Центр
екологічної освіти та інформації, 2009. – С. 109-112
19. Ганчук М.М. Екологічна безпека агроландшафтів Вінниччини: тези доповідей Х міжнародної
науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» том
1 (Київ, 7-9 квітня 2010 р.)/ К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк»,
2010. – С. 
20. Ганчук М.М., Білявський Г.О. Оптимізація агроландшафтів як шлях збереження
біорізноманіття у Вінницькій області: тези VІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів,
магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій» (том 2) (Житомир, 24-26
вересня 2010 р.)/ Житомир: ЖДТУ, 2010. – С. 61-63 (опрацювання літературних джерел,
написання висновків, участь у написанні статті)
21. Ганчук М.М. Збереження біологічного різноманіття Вінниччини шляхом оптимізації
агроландшафтів: матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Збалансований (сталий)
розвиток України – пріоритет національної політики» (Київ, 26 жовтня 2010 р.)/ К.: Центр
екологічної освіти та інформації, 2010. – С. 284-288
22. Ганчук М.М. Вплив агроландшафтів забруднених пестицидами на здоров’я населення (на
прикладі Вінницької областя): тези Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих
учених та студентів «Екологічна безпека держави» (Київ, 19-21 квітня 2011р.) К.: 2011.— С. 89-90
23. Ганчук М.М. Вплив радіоактивно-забруднених агроландшафтів Вінниччини на здоров’я
населення регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Природно-ресурсний
потенціал збалансованого розвитку України» (Київ, 19-20 квітня 2011). К.: 2011. – С. 295-298
24. Ганчук М.М. Проблема деградації ґрунтів Вінниччини: матеріали ІІ Міжнародної наукової
конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження
в біології» (Донецьк, 19-22 вересня 2011). Донецьк – С. 133-134
25. Ганчук М.М. Проблеми збереження біорізноманіття в агроландшафтах Вінниччини: тези VІІІ
Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології
та геотехнологій» (том 2) (Житомир, 23-25 березня 2011 р.)/ Житомир: ЖДТУ, 2011. – С. 
26. Ганчук М.М. Теоретичні засади розробки екологічних паспортів агроландшафтів: збірник
наукових статей ІІІ Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2011)
(Вінниця 21-24 вересня 2011 р.). Вінниця – С. 473-476
27. Ганчук М.М. Вдосконалення схеми проведення екологічного моніторингу агроландшафтів /
М.М. Ганчук // Агроекологічний журнал. Спеціальний випуск. – Київ. – 2011. – С. 43–47.
28. Ганчук М.М. Ефективне управління пасовищами та сіножаттями – шлях до збереження
біорвзноманіття агроландшафтами Вінниччини / М.М. Ганчук // Біорізноманіття та роль тварин в
екосистемах: Матеріали VIII Міжнародної накової конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – 19-
21 ст.
29. Ганчук М.М. Штучний біоценоз як основа агроекосистеми/ М.М. Ганчук // Біорізноманіття та
роль тварин в екосистемах: Матеріали VIII Міжнародної накової конференції. – Дніпропетровськ:
Ліра, 2015. – 60-61 ст.
30. Ганчук М.М. Екологічні проблеми басейну р. Південний Буг / М.М. Ганчук // Матеріали науково-
практичної конференції «Меліорація та водокористування». – Дніпрорудне, 2017. – 69-70
31. Ганчук М.М. Сучасний стан вмісту гумусу в грунтах Вінниччини / М.М. Ганчук // Збірник
матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції – Вінниця: КВНЗ «Вінницька академія
неперервної освіти», 2019. – 175-177 ст.
Патенти
1. Патент на корисну модель. Нівелірна рейка / Малюта С.І., Даценко Л.М., Волох А.М., Ганчук
М.М., Скиба В.П. (номер u2019 06182 21.06.2019) Набув статусу рішення про видачу
деклараційного патенту на корисну модель 01.10.2019 № 23716/ЗУ/19

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком
Науковий студентський гурток «Екологічна безпека»

Підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації
1. Дніпропетровський державний аграрний університет, свідоцтво про підвищення кваліфікації
12СПК 649275 від 12 листопада 2013 р.
2. Національний університет біоресурсів і природокористування України, свідоцтво про
підвищення кваліфікації СС 00493706/002267-17 від 24 березня 2017 р.

53671 Строкань 
Оксана 
Вікторівна

завідувач 
кафедри

Інформатика Фахові статті:
1. Строкань О.В.  Нова технологія  управління фізичними характеристиками повітря на об’єктах зі
штучним середовищем існування  [Текст]/ Ю.О. Литвин,  О.В. Строкань, М.Ю. Мирошниченко //
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», серія «Нові
рішення в сучасних технологіях». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 42 (1214). – С. 76-80.
2. Строкань О.В. Моделювання аероіонного режиму на об’єктах зі штучним середовищем
існування [Текст] / О.В. Строкань, В.М. Малкіна // Тематичний збірник наукових праць «Системи
управління, навігації та зв’язку». – Полтавський національний технічний університет імені Юрія
Кондратюка, 2017. – Випуск 2(42). – С. 57-60.
Патенти:
1. Україна, МПК(2014) А62L/9/22 , A61N 1/44 Спосіб визначення розподілення концентрації
аероіонів на горизонтальній площині від джерела спрямованого аероіонного випромінювання
(Чураков А. Я., Строкань О. В., Прийма С. М., Шаров С. В. (патент на корисну модель № 99468 від
10. 06. 2015 р.);
2. Пат. 96289 концентрації аероіонів від розсіювального джерела аероіонного випромінювання //
Чураков А.Я., Строкань О.В., Прийма В.П. / заявник і патентовласник Мелітопольський державний
педагогічний університет - u№2014  12445; Заявлено 05.09.2014; Опубл. 26.01.2015, Бюл. №23.
Методичне забезпечення:
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для здобувачів
ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія», ТДАТУ. Схвалено і
рекомендовано до видання методичною комісією факультету інженерії і комп’ютерних технологій
протоколом № 7  від  29 .03.2018. - Мелітополь, 2018. – 84 с.

Статті (доповіді, тези):
1. Строкань О.В. Програмно-інформаційна система створення оптимального аероіонізаційного
режиму у пташнику [Текст]/ О.В. Строкань, Ю.О. Литвин // Тези доповідей  Міжнародної
міждисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Science and
Scientists» (21–22 грудня 2015 р.) – Дніпропетровськ: ДВНЗ «Український державний хіміко-
технологічний університет», 2015. – С. 117 – 120.
2. Строкань О.В. Управління arduino в режимі веб-сервер / О.В. Строкань, Ю.О. Литвин, А.О. Юстус
// Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки
сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем», 22-24 листопада 2017 року,
Дніпровський національний університет  ім. Олеся Гончара України, Дніпро. – Дніпро: Компринт,
2017. – С. 119-121.
3. Строкань О.В. Програмне забезпечення для визначення аероіонних зон у закритих
приміщеннях /О.В. Строкань// Тематичний збірник наукових праць «Системи обробки інформації»
Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Випуск 2(118). – Харків, 2014. –
С. 72-75.

36829 Сосницька 
Наталя 
Леонідівна

Завідувач 
кафедри

Фізика Кандидат педагогічних наук з 1999 р. Тема дисертації “Удосконалення навчального
експерименту з хвильової оптики засобами нових інформаційних технологій”. Диплом ДК
№002518.
Доктор педагогічних наук з 2009 року. Тема дисертації “Формування і розвиток змісту шкільної
фізичної освіти в Україні (історико-методологічний контекст)”. Диплом ДД № 007360

Підвищення кваліфікації, стажування:
Як учасник міжнародного проекту Темпус-IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до
роботи з гетерогенними групами й організаціями» в травні-червні 2015 р. проходила стажування
в університеті Хильдесхайм (м.Хильдесхайм, Німеччина). За результатами стажування
розроблено навчальний курс «Науково-педагогічні дослідження в галузі гетерогенності:
порівняльний аспект» та впроваджено в процес підготовки докторів філософії в університетах
України та Німеччини.
Як завідувач кафедри пройшла підвищення кваліфікації в ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України з 16.03.2015 р. по 16.02. 2015 р. (свідоцтво 12СПВ № 142653).
У березні 2017 р. як професор кафедри «Вища математика і фізика» пройшла підвищення
кваліфікації в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і
природокористування України за напрямком «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»
(свідоцтво СС00493706/002417-17).
У квітні 2019 р. як професор кафедри «Вища математика і фізика» пройшла підвищення
кваліфікації опанував онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» на платформі Prometheus
(СертифікатURL:https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2e2199d73621422c96746ea33491bdee,
виданий 17.04.2019 р.).  

Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних база
Scopus або Web of Science Core Collection
1. Sosnytska N., Titova O., Symonenko S., Kravets O. Examining the creative potential of engineering
students. Modern Development Paths of Agricultural Production / ed. V. Nadykto. Springer Nature
Switzerland AG. 2019. – Р. 299-306 Web of Science Core Collection

2. Natalia Sosnickaya, Mykola Morozov, Larysa Khalanchuk, Halyna Onyshchenko Modelling the
Electromagnetic Processes and Phenomena in Quantum-Sized Systems in the Course of Physical and



Mathematical Support of Master’s Programs for the “Electric Power Engineering, Electrical Engineering
and Electromechanics Specialty”. 2019 DOI: 10.1109/MEES.2019.8896623 Scopus

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових
видань України
1. Сосницька Н. Дослідження стану термодинамічної системи на основі імітаційного
комп’ютерного моделювання / Наталя Сосницька, Дмитро Піменов // Наукові записки; серія:
Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.
Винниченка, 2014. – Вип. 5. – Ч. 2. – С. 160-165. 
 
1. 2. Сосницкая Н.Л. Дистанционное образование: модель современной обучающей системы /
Сосницкая Н.Л., Москвина И.И., Сахно Т.С. // Наукові записки Бердянського державного
педагогічного університету. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2015. – Випуск 1. – С.239-248.

2. 3. Сосницька Н.Л. Методичні рекомендації до написання розділу з охорони праці у
кваліфікаційних роботах майбутніх інженерів-педагогів / Сосницька Н.Л., Сичікова Я.О. // Наукові
записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. - Бердянськ :
БДПУ, 2015. – Випуск 1. – С.248-254.

3. 4. Сосницька Н.Л. Концептуальна модель науково-педагогічних досліджень інклюзивних
процесів / Н.Л. Сосницька // Український педагогічний журнал. - 2016. - № 2. - С. 93-103.

4. 5. Сосницька Н.Л. Аналіз показників освітлення при організації освітнього процесу / Н.Л.
Сосницька, О.А. Іщенко, О.Сокот // Збірник наукових праць студентів і молодих науковців. –
Випуск 16. – Серія :  Фізика. Технології. Навчання. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка,
2018 – С. 48-5. (Index Сopernicus) 

5. 6. Сосницька Н.Л. Формування науково-дослідницької компетентності при навчанні фізики на
засадах STEM-освіти. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник
наукових праць / Гол. ред. Т.С. Плачинда. Кропивницький: ЛА НАУ, 2019. Вип. 5 С. 422-428.

6. 7. Сосницька Н.Л., Іщенко О.А., Сокот О.Є. Дослідження штучного освітлення на основі зв’язку
спеціальних та статистичних методів. Наукові записки /Ред. Кол : В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С.
Савченко та ін.. – Випуск 177. – Частина ІІ. – Серія :  Педагогічні науки. -  Кропивницький : РВВ
ЦДПУ ім.. В. Винниченка, 2019 - С.104-108. Index Сopernicus

Монографії
1. Сосницкая Н.Л. Современная информационная образовательная среда как эффективное
инструментальное средство изучения физики: [монография] / Сосницкая Н.Л., Самойленко П.И.,
Волошина Е.А. – М.: АПК и ППРО, 2009. – 216 с.
Навчальні посібники
1. Сосницкая Н.Л. Элементы интерактивных технологий обучения физике: [учебное пособие] /
Сосницкая Н.Л., Атаманчук П.С., Самойленко П.И. – М.: АПК и ППРО, 2007. – 148 с.
2. Сосницька Н.Л. Основи впровадження інноваційних технологій навчання фізиці: [навчальний
посібник] / Н.Л.Сосницька, П.С. Атаманчук. – Кам`янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – 200 с.
(Гриф МОН України № 1.4/18-Г – 17.10 від 15.10. 2007 р.)
3. Сосницька Н.Л. Загальна фізика. Електрика і магнетизм: [навчальний посібник] / Сосницька
Н.Л. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 201 с. (Гриф МОН України Лист № 1.4 / 18-Г-1151 від 17.07.
2007 р.).
4. Сосницька Н.Л. Загальна фізика. Електрика і магнетизм : [навчальний посібник] / Сосницька
Н.Л., Богданов І.Т., Генов-Стешенко А.В. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 372 с. Гриф МОН України
(Лист № 1/11-15296 від 01.10. 2013 р.).
5. Сосницька Н.Л. Технічні засоби навчання : [навчальний посібник] / Н.Л. Сосницька, А.К.
Волошина. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 184 с. Гриф МОН України (Лист № 1/11-16789 від
29.10. 2012 р.).
6. Сосницька Н.Л. Основи охорони праці : [навч. посіб.] / Сосницька Н.Л., Волошина А.К., Сичікова
Я.О. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 292 с. 

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження
наукового ступеня
1. Кривильова О.А. Проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів
професійно-технічних навчальних закладів, докторська, 13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти, Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, 16 травня 2018р.
2. Глікман С.В. Формування професійних якостей майбутніх судноводіїв у процесі фахової
підготовки, кандидатська, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Д 18.092.01 в
Бердянському державному педагогічному університеті, 28 грудня 2018 р.

Робота у складі Акредитаційної комісії МОН та науково-методичної комісії сектору вищої освіти
Науковометодичної ради МОН України. 
1. 2013-2015 рр. – голова державних екзаменаційних комісій (денна та заочна форми навчання)
за освітньо-кваліфікаційними рівнями „магістр” зі спеціальностей 8.04020301 – Фізика (за
напрямами); 8.04020101 – Математика (за напрямами); 8.01010301 – Технологічна освіта на
факультеті фізико-математичної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного
університету.
2. 2016 р-2019 р.. член науково-методичної комісії сектору вищої освіти (НМК 2 з предметної
освіти та спорту) Науково-методичної ради МОН України.
3. 2017 р. – голова державної екзаменаційної комісії (заочна форма навчання) за освітньо-
кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” зі спеціальностей 7.070101 – “Фізика” на фізичному
факультеті Запорізького національного університеті.
4. 2018 р. – голова експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи
перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.04020101 «Математика» у Харківському
національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (квітень 2018 р.).
Виконання функцій наукового керівника наукової теми, член редакційної колегії наукового
видання
1. Науковий керівник теми: Інноваційні технології та методики професійної підготовки майбутніх
фахівців у закладах вищої аграрної освіти ДРН 0118 U 002303.
2. Член редакційної колегії журналу «Подільський науковий вісник» (ISSN 2521-1390). Журнал
розміщується у міжнародних науко метричних базах даних: Index Сopernicus, РІНЦ (eLIBRARY.RU)
та Google Scholar
Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента та члена постійної
спеціалізованої вченої ради
1. У період 2011-2016 рр. член спеціалізованої вченої ради  БДПУ із захисту кандидатських
дисертацій за спеціальностями: 13.00.02 – “теорія та методика навчання (фізика)”; 13.00.04 –
“теорія та методика професійної освіти”.
2. Офіційний опонент: 
1. Казачкова Наталя Олександрівна – спеціалізована вчена рада К 18.092.01 в Бердянському
державному педагогічному університеті, на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), 24 травня 2013 р.
2. Федчишин Ольга Михайлівна - спеціалізована вчена рада Д26.053.06 в Національному
педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), 29 травня
2013 р.
3. Роздобудько Максим Олегович - спеціалізована вчена рада К 18.092.01 в Бердянському
державному педагогічному університеті, на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), 21 червня 2014 р.
4. Мястковська М.О. – спеціалізована вчена рада  Д 26.053.06 в НПУ ім.. М.П. Драгоманова (м. Київ)
із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за
спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); 10 вересня 2014.
5. Ковальов С.Г. - спеціалізована вчена рада К 18.092.01 в БДПУ із захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 – теорія та
методика навчання (фізика); 25 грудня 2014.
6. Бургун І.В. – спеціалізована вчена рада Д.26.053.06 у НПУ імені М.П.Драгоманова, на здобуття
наукового ступеня доктора педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика
навчання (фізика), 27 травня 2015 р.
7. Ткаченко І.А. – спеціалізована вчена рада Д.26.053.06 у НПУ імені М.П.Драгоманова, на здобуття
наукового ступеня доктора педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика
навчання (астрономія), 14 грудня 2016 р.
8. Грудінін Б.О. – спеціалізована вчена рада Д.26.053.06 у НПУ імені М.П.Драгоманова, на здобуття
наукового ступеня доктора педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика
навчання (фізика), 01 липня 2019 р.
Робота у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади та  робота у складі галузевої
конкурсної комісії Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт
1. 2018-2019 р. – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної
дисципліни «Фізика» (Харківський національний університет міського господарства імені О.М.
Бекетові, 21-23 березня 2018 р., 3-5 квітня 2019 р.).
3. Голова галузевої конкурсної комісії зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізацією)»
Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт, який відбувся у Кременчуцькому
національному університеті імені Михайла Остроградського. Лист МОН ДНУІМЗО № 22.1/10-864 від
12.03.2019 «Про проведення Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт» у 2018/2019



н.р.
Наявність дискусійних публікацій з наукової та професійної тематики: загальна кількістю п’ять
публікацій
1. Сосницька Н.Л. STEM-освіта та професійно-технічні навчальні заклади / Н.Л. Сосницька // STEM-
ОСВІТА – ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: збірник матеріалів І Міжнародного науково-практичного
семінару, м. Кропивницький, 28-29 жовтня 2016 р. / за заг. ред.. О.С. Кузьменко та В.В.Фоменко. –
Кропивницький : КЛА НАУ, 2016. – С. 44-47.
2. Сосницька Н.Л. Студентоцентрований підхід до професійної освіти в умовах сталого розвитку
суспільств / Сосницька Н.Л., Глікман С.В. // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні
науки : зб.наук.пр. / [редкол.: Т.С. Плачинда (голов.ред.) та ін.]. – Кропивницький: КЛА НАУ, 2017.
– Вип. 1. – С. 377 – 381.
3. Сосницька Н.Л. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з
дискретної математики / Сосницька Н.Л., Онищенко Г.О. // Новітні комп’ютерні технології. –
Кривий Ріг : Видпвничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017 . – Том XV. –
С. 206-210.
4. Сосницька Н.Л. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів професійно-технічних
навчальних закладів: акмеологічний аспект / Н.Л. Сосницька, О.А. Кривильова // Науковий вісник
Льотної академії. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. пр. / [редкол. : Т.С. Плачинда (голов. ред.) та
ін.] . - Кропивницький. КЛА НАУ, 2017. - Вип.2. - С. 121-126.
5. Сосницька Н.Л. Морозов М.В., Онищенко Г.О. Реалізація міждисциплінарних зв’язків фізики та
електротехніки на основі математичного комп’ютерного моделювання. Подільський науковий
вісник. – Науки: економіка, педагогіка. – 2019. – № 2 (10). – 113-120. Index Сopernicus
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Людмила 
Миколаївна
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кафедри

Геологія з 
основами 
геоморфології

Захистила докторську дисертацію за темою: «ПОЗДНЕКАЙНОЗОЙСКИЕ VIVIPAROIDEA ЮГА-ЗАПАДА
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ». 

Підвищення кваліфікації та стажування.  Національний університет біоресурсів і
Притродокористування України Свідоцтво  СС00493706/002277-17 № 2277 від 24.03.2017 р.
(інноваційна спрямованість педагогічної діяльності «Сучасні підходи до викладання навчальних
дисциплін «Геологія і геоморфологія» у вищій школі).

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань
України:
1. Datcenko L., Hryshko S., Ganchuk M., Tarusova N., Chebanova Y., Scherbina V., Skyba V., Anhelovska
A. Problems of soil evaluation in Zaporizhzhia region in the modern assessment of land resources. //
Агроекологічний журнал. Київ. – 2019. – С. 53-61
2.Datsenko L. Accumulative types of coasts of the North-Western coast of the Azov sea/ L. Datsenko,  A.
Nepsha// Socio Brains. International  scientific refereed online journal with impact factor. – Issue 42. –
February 2018. – рр. 143-149.

Наявність виданого навчального посібника:
1. Навчальна практика з курсу «Геологія з основами геоморфології»: Навчальний посібник / Л. М.
Даценко, О.А., Єрьоменко, Н. В. Тарусова та інші. – Мелітополь, 2019. – 200 с. – Надано гриф
Вченої ради ТДАТУ, протокол №3 від 29.10.2019 

 Робота у складі експертних рад, акредитаційної комісії або їх експертних рад:
Експерт секції «Науки про Землю» у Директораті науки МОН.
      Голова комісії акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки
6.040.106. «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування» ) у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Наказ
№ 429-л від 07.05.2019 року.

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту):

Тема НДР (загальна) , державний реєстраційний номер. 
«Оцінка стану довкілля за результатами дослідження наземних та водних екосистем Південної
України» на 2016-2020 рр. Державний реєстраційний № 0116U002735.
Підпрограма «Оцінка стану довкілля за результатами дослідження водних екосистем» Керівник:
д. геол-мін. н., проф. Даценко Л.М.
 
 Керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у
журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”
10 років  робота у складі голови журі науково-дослідних робіт учнів – МАН; 2018 р. – член журі. 
1. 2016 р. – І місце Галина Нежнова Мелітопольська ЗОШ №8
2. 2018 р. – ІІІ місце Стребков Данило Мелітопольська ЗОШ №8
3. 2019 р. – ІІ місце Зарубаєв Данііл Сергійович Мелітопольська ЗОШ № 7
4. 
Організаційна робота у закладах освіти:
2006-2015 р.р. – завідувач кафедри фізичної географії і геології Мелітопольського державного
педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького;
2015-2017р.р. – декан природничо-географічного факультету Мелітопольського державного
педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького
лютий 2018 р. – завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ТДАТУ, з
серпня 2018 року завідувач кафедри геоекології і землеустрою ТДАТУ. 

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної
спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад)
Офіційний опонент:
          Докторські дисертації:
1. - Матвєєва Андрія Вячеславовича, тема дисертації: «Вапняковий нанопланктон крейди
південного схилу Українського щита та його південного обрамлення» зі спеціальності 04.00.09 –
палеонтологія і стратиграфія.
Захист відбувся 05 квітня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.162.01 при
Інституті геологічних наук НАН України за адресою: 01601, Київ, вул. О. Гончара, 55-б
2. - Іщенка Ігоря Івановича, тема дисертації: «Стратиграфія та умови накопичення крейдових
відкладів зони зчленування Східноєвропейської платформи та Скіфської плити (український
сектор) у зв’язку з нафтогазоносністю»
04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.
Захист відбувся 6 квітня 2017 р. на засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.162.01 при
Інституті геологічних наук НАН України

Патенти на винахід:
1. Патент на корисну модель. Пристрій для освітлення електрофоретичної камери з
вертикальним гвинтом. Мовчан С. І., Дереза О. О., Даценко Л. М., Дереза С.В., Болтянська Н.І.
(Зареєстровано в Державному реєстрі патентів Українина корисні моделі №132886)
2. Патент на корисну модель. Нівелірна рейка/ Малюта С.І., Даценко Л.М., Волох А.М., Ганчук М.М.,
Скиба В.П. (номер u2019 06182 21.06.2019.) Набув статусу рішення про видачу деклараційного
патенту на корисну модель 01.10.2019 № 23716/ЗУ/19
3. Патент на корисну модель. Пристрій для налагодження оптичної системи люмінесцентного
мікроскопа/ Малюта С.І., Даценко Л.М., Тарусова Н.В. та ін. (номер u 2019 06133 21.06. 2019.)
Набув статусу рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель 01.10.2019 №
23716/ЗУ/19
4. Патент на корисну модель. Спосіб геометричного нівелювання// Малюта С.І., Даценко Л.М.,
Тарусова Н.В., Ангеловська А.О., Щербина В.В., Чебанова Ю.В. ( номер u 2019 05782 21.06.2019)
5. Патент на корисну модель. Нівелірна рейка/ Малюта С.І., Даценко Л.М., Ангеловська А.О.,
Антоновський О.Г., Сучков І.С. (номер u 2019 05775) Набув статусу рішення про видачу
деклараційного патенту на корисну модель 01.10.2019 № 23655/ЗУ/19
6. Патент на корисну модель. Пристрій освітлювання електрофоретичної камери і вимірювання
параметрів частинок./Мовчан С.І., Даценко Л. М., Дереза О.О.,Скиба В.П., Тарусова Н.В. ( номер u
2019 06184 03.06.2019) Набув статусу рішення про видачу деклараційного патенту на корисну
модель 02.10.2019 № 23827/ЗУ/19

Навчально-методичні посібники 
   1. Даценко Л.М., Сапун Т.О. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу  «Геологія з
навчальною практикою» (для студентів  І курсу природничо-географічного факультету).
Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 70 с.
  2. Картографія: практикум / Л. М. Даценко, М. М. Ганчук, В. В. Щербина та інші. – Мелітополь:
ФОП Силаєва О.В., 2019. - 88 с.

Тези доповідей
1. Даценко Л.М., Зав’ялова Т.В. Історико-географічні дослідження узбережжя та акваторії
Азовського моря // Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали регіональної наук.-практ. конф.,
присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка / Відп. ред. В.П. Воровка. – Мелітополь: Мелітопольський
державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2015. – С. 35-38.
2. Даценко Л.М., Римар І.І. Геоекологічний  вплив  металургійних  підприємств на довкілля.
Історико-географічний  дискурс  проблем  геосфери:  матер.  Міжнар.  наук.-практ.  інтернет-
конф.  16  травня  2016  р.:  зб.  наук.  праць  /  за  ред.  Л.М.  Даценко.  –  Мелітополь: МДПУ ім. Б.
Хмельницького. –С. 7-10.
3. Даценко Л.М., Донченко Л.М., Арсененко І.А., Зав’ялова Т.В. Використання  природно-



ресурсного  потенціалу Запорізької  області для  розвитку  лікувально-оздоровчої рекреаційно-
туристичної діяльності. Історико-географічний  дискурс  проблем  геосфери: матер.  Міжнар.
наук.-практ.  інтернет-конф.  16  травня  2016  р.: зб. наук. праць / за  ред.  Л.М.  Даценко.  –
Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького. –С. 120-125.
4.Даценко Л.М. Гідрогеологічні умови Мелітопольської ділянки Мелітопольського міського
водозабору/Л.М. Даценко, О.І. Сухаренко, М.М. Ганчук, А.О. Ангеловська//Матеріали науково-
практичної конференції «Меліорація та водокористування» - екологічна безпека водних
об’єктів//м. Мелітополь, Відділ благоустрою та екології ММР ЗО, 30 березня 2018 р. – Мелітополь,
2018. –С. 23-25.
5.Даценко Л. М. Зміни клімату та інвазії тваринних угрупувань  у кайнозої (на прикладі
прісноводних молюсків надродини Viviparoidea) /  Л. М. Даценко, О.І. Сухаренко, А.О. Ангеловська/
Матеріали науково-практичної конференції за участю ФАО «Кліматичні зміни та сільське
господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» // м. Київ 13-14 березня 2018р. – Київ, 2018.
С. 129-133
6. Даценко Л.М. Чебанова Ю.В., Ганчук М.М. Стратиграфія родовища апатитів у Східному
Приазов’ї (Володарська ділянка) / Л.М. Даценко, Ю.В. Чебанова, М.М. Ганчук // Матеріали Х
Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми геології фане розою України». Львів. 2019. – С. 35-
37.
7.  Даценко Л.М. Геологічні особливості Новопавлівського кар’єру гранітів та його вплив на
навколишнє середовище./ Даценко Л.М.,Ганчук М.М.,Голик С.М., Ангеловська А.О. Scientific
achievements of modern society – The 3rd Intern. scientific and practical conf. (6-8.ХІ.2019). Liverpool,
United Kingdom. 2019. – 203-210
8. Даценко Л.М., Голоценові відклади північно--західного Приазов’я. / Даценко Л.М., Гутарін О.О.,
Чернуха Є.О. The 3rd International scientific and practical conference “Dynamics of the development of
world science” (November 20-22, 2019) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019.. – 14-23.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
 Член Палеонтологічного товариства України; 
 Член Географічного товариства України; 
 Член-кореспондент Української нафтогазової академії 

Науково-педагогічний стаж за спеціальністю –  30 років. 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
Консультування та наукове обґрунтування: Приазовський національний природний парк, Азово-
Сиваський національний природний парк; Департамент екології та природних ресурсів
Запорізької ОДА; Відділ з благоустрою та екології виконавчого комітету Мелітопольської міської
ради.

106829 Симоненко 
Світлана 
Вікторівна

Завідувач 
кафедри

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю: 
Член IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), Міжнародної
асоціації викладачів англійської мови як іноземної

Підвищення кваліфікації:
1. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Свідоцтво 12СПВ 103679
від 7.04.15 р.
2. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Свідоцтво СС
00493706/002410-17 від 24.03.2017 р.

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових
видань України:
1. Симоненко С.В., Осадчий В.В., Осадча К.П., Брянцева Г.В., Молодиченко В.В. Співвідношення
Національної рамки кваліфікацій з Європейською рамкою кваліфікацій як запорука успішного
реформування вищої освіти України. Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». №9 (128).
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
:

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Екологічна безпека

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен

Використовувати принципи управління, 
на яких базується система екологічної 
безпеки.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен

Поєднувати навички самостійної та 
командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен



сумлінність та відповідальність за 
прийняття рішень.

вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Поєднувати навички самостійної та 
командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну 
сумлінність та відповідальність за 
прийняття рішень.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Знати концептуальні основи 
моніторингу та нормування 
антропогенного навантаження на 
довкілля.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти прогнозувати вплив 
технологічних процесів та виробництв 
на навколишнє середовище.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти формувати запити та визначати 
дії, що забезпечують виконання норм і 
вимог екологічного законодавства.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Моделювання і прогнозування стану довкілля

Уміти прогнозувати вплив 
технологічних процесів та виробництв 
на навколишнє середовище.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних. 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.



бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Уміти застосовувати програмні засоби, 
ГІС-технології та ресурси Інтернету для 
інформаційного забезпечення 
екологічних досліджень

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Агроекологія (в комплексі з НП)

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Знати концептуальні основи 
моніторингу та нормування 
антропогенного навантаження на 
довкілля

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Виявляти фактори, що визначають 
формування  ландшафтно-біологічного 
різноманіття

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Розв’язувати проблеми у сфері захисту 
навколишнього середовища із 
застосуванням інноваційних підходів та 
міжнародного і вітчизняного досвіду.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Поєднувати навички самостійної та 
командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну 
сумлінність та відповідальність за 
прийняття рішень.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Заповідна справа

Демонструвати розуміння основних 
принципів управління 
природоохоронними діями та/або 
екологічними проектами.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.



бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Розуміти основні екологічні закони, 
правила та принципи охорони довкілля 
та природокористування

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти доносити результати діяльності 
до професійної аудиторії та широкого 
загалу, робити презентації та 
повідомлення.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Вибирати оптимальну стратегію 
проведення громадських слухань щодо 
проблем та формування територій 
природно-заповідного фонду та 
екологічної мережі.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Моніторинг довкілля (в комплексі з НП)

Розуміти основні екологічні закони, 
правила та принципи охорони довкілля 
та природокористування.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, спостереження, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Знати концептуальні основи 
моніторингу та нормування 
антропогенного навантаження на 
довкілля

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, спостереження, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, спостереження, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Урбоекологія

Використовувати принципи управління, 
на яких базується система екологічної 
безпеки.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.



елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Уміти прогнозувати вплив 
технологічних процесів та виробництв 
на навколишнє середовище.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Брати участь у розробці та реалізації 
проектів, направлених на оптимальне 
управління та поводження з 
виробничими та муніципальними 
відходами.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Зберігати та примножувати досягнення 
і цінності суспільства на основі 
розуміння місця предметної області у 
загальній системі знань, 
використовувати різні види та форми 
рухової активності для ведення 
здорового способу життя.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Природоохоронний контроль та інспектування

Уміти формувати запити та визначати 
дії, що забезпечують виконання норм і 
вимог екологічного законодавства. 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Усвідомлювати відповідальність за 
ефективність та наслідки реалізації 
комплексних природоохоронних 
заходів.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Демонструвати розуміння основних 
принципів управління 
природоохоронними діями та/або 
екологічними проектами.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Брати участь у розробці та реалізації 
проектів, направлених на оптимальне 
управління та поводження з 
виробничими та муніципальними 
відходами.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Організація та управління в природоохоронній діяльності

Демонструвати розуміння основних 
принципів управління 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.



природоохоронними діями та/або 
екологічними проектами.

планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Розуміти основні екологічні закони, 
правила та принципи охорони довкілля 
та природокористування.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Вибирати оптимальну стратегію 
проведення громадських слухань щодо 
проблем та формування територій 
природно-заповідного фонду та 
екологічної мережі

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Брати участь у розробці проектів і 
практичних рекомендацій щодо 
збереження довкілля.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти пояснювати соціальні, економічні 
та політичні наслідки впровадження 
екологічних проектів.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Техноекологія

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Розв’язувати проблеми у сфері захисту 
навколишнього середовища із 
застосуванням інноваційних підходів та 
міжнародного і вітчизняного досвіду.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Демонструвати навички оцінювання 
непередбачуваних екологічних проблем 
і обдуманого вибору шляхів їх 
вирішення.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти прогнозувати вплив 
технологічних процесів та виробництв 
на навколишнє середовище.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.



бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Брати участь у розробці та реалізації 
проектів, направлених на оптимальне 
управління та поводження з 
виробничими та муніципальними 
відходами.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Підвищувати професійний рівень 
шляхом продовження освіти та 
самоосвіти.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Екологічна експертиза

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти пояснювати соціальні, економічні 
та політичні наслідки впровадження 
екологічних проектів.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти формувати запити та визначати 
дії, що забезпечують виконання норм і 
вимог екологічного законодавства. 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Природоохоронні технології та геоекологічний ризик

Розуміти основні екологічні закони, 
правила та принципи охорони довкілля 
та природокористування.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Використовувати принципи управління, 
на яких базується система екологічної 
безпеки.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Розв’язувати проблеми у сфері захисту Лекції, практичні роботи, самостійна Поточний контроль, підсумковий 



навколишнього середовища із 
застосуванням інноваційних підходів та 
міжнародного і вітчизняного досвіду. 

робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

модульний контроль.

Демонструвати навички оцінювання 
непередбачуваних екологічних проблем 
і обдуманого вибору шляхів їх 
вирішення.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Уміти прогнозувати вплив 
технологічних процесів та виробництв 
на навколишнє середовище. 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Усвідомлювати відповідальність за 
ефективність та наслідки реалізації 
комплексних природоохоронних 
заходів.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Брати участь у розробці проектів і 
практичних рекомендацій щодо 
збереження довкілля.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Демонструвати навички впровадження 
природоохоронних заходів та проектів.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Демонструвати розуміння основних 
принципів управління 
природоохоронними діями та/або 
екологічними проектами.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Комплексна курсова робота з екології

Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень

Консультації, що надаються керівником 
курсової роботи.
Написання і оформлення комплексної 
курсової роботи з розв’язанням 
відповідної проблеми в сфері екології, 
що передбачає, за необхідності, 
проведення польових та лабораторних 
досліджень, камеральну обробку 
результатів, підбір та аналіз отриманих 
даних, формування висновків, тощо.

Захист курсової роботи проводиться 
прилюдно перед комісією у складі 
трьох науково-педагогічних працівників 
кафедри, в тому числі, обов’язково за 
участю керівника курсової роботи.

Уміти застосовувати програмні засоби, 
ГІС-технології та ресурси Інтернету для 
інформаційного забезпечення 
екологічних досліджень.

Консультації, що надаються керівником 
курсової роботи.
Написання і оформлення комплексної 
курсової роботи з розв’язанням 
відповідної проблеми в сфері екології, 
що передбачає, за необхідності, 
проведення польових та лабораторних 
досліджень, камеральну обробку 
результатів, підбір та аналіз отриманих 
даних, формування висновків, тощо.

Захист курсової роботи проводиться 
прилюдно перед комісією у складі 
трьох науково-педагогічних працівників 
кафедри, в тому числі, обов’язково за 
участю керівника курсової роботи.

Уміти формувати ефективні 
комунікаційні стратегії з метою 

Консультації, що надаються керівником 
курсової роботи.

Захист курсової роботи проводиться 
прилюдно перед комісією у складі 



донесення ідей, проблем, рішень та 
власного досвіду в сфері екології.

Написання і оформлення комплексної 
курсової роботи з розв’язанням 
відповідної проблеми в сфері екології, 
що передбачає, за необхідності, 
проведення польових та лабораторних 
досліджень, камеральну обробку 
результатів, підбір та аналіз отриманих 
даних, формування висновків, тощо.

трьох науково-педагогічних працівників 
кафедри, в тому числі, обов’язково за 
участю керівника курсової роботи.

Уміти доносити результати діяльності 
до професійної аудиторії та широкого 
загалу, робити презентації та 
повідомлення.

Консультації, що надаються керівником 
курсової роботи.
Написання і оформлення комплексної 
курсової роботи з розв’язанням 
відповідної проблеми в сфері екології, 
що передбачає, за необхідності, 
проведення польових та лабораторних 
досліджень, камеральну обробку 
результатів, підбір та аналіз отриманих 
даних, формування висновків, тощо.

Захист курсової роботи проводиться 
прилюдно перед комісією у складі 
трьох науково-педагогічних працівників 
кафедри, в тому числі, обов’язково за 
участю керівника курсової роботи.

Підвищувати професійний рівень 
шляхом продовження освіти та 
самоосвіти.

Консультації, що надаються керівником 
курсової роботи.
Написання і оформлення комплексної 
курсової роботи з розв’язанням 
відповідної проблеми в сфері екології, 
що передбачає, за необхідності, 
проведення польових та лабораторних 
досліджень, камеральну обробку 
результатів, підбір та аналіз отриманих 
даних, формування висновків, тощо.

Захист курсової роботи проводиться 
прилюдно перед комісією у складі 
трьох науково-педагогічних працівників 
кафедри, в тому числі, обов’язково за 
участю керівника курсової роботи.

Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних.

Консультації, що надаються керівником 
курсової роботи.
Написання і оформлення комплексної 
курсової роботи з розв’язанням 
відповідної проблеми в сфері екології, 
що передбачає, за необхідності, 
проведення польових та лабораторних 
досліджень, камеральну обробку 
результатів, підбір та аналіз отриманих 
даних, формування висновків, тощо.

Захист курсової роботи проводиться 
прилюдно перед комісією у складі 
трьох науково-педагогічних працівників 
кафедри, в тому числі, обов’язково за 
участю керівника курсової роботи.

Навчальна практика з біології

Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних.

Навчальна практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов – 
інструктаж, спостереження за живими 
об’єктами, демонстрації, розв’язування 
завдань з навчально-орієнтованим 
змістом освітнього компоненту, 
порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Після закінчення терміну навчальної 
практики студенти подають письмовий 
звіт який оцінюється керівником 
практики.

Поєднувати навички самостійної та 
командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну 
сумлінність та відповідальність за 
прийняття рішень.

Навчальна практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов – 
інструктаж, спостереження за живими 
об’єктами, демонстрації, розв’язування 
завдань з навчально-орієнтованим 
змістом освітнього компоненту, 
порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Після закінчення терміну навчальної 
практики студенти подають письмовий 
звіт який оцінюється керівником 
практики.

Виявляти фактори, що визначають 
формування  ландшафтно-біологічного 
різноманіття.

Навчальна практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов – 
інструктаж, спостереження за живими 
об’єктами, демонстрації, розв’язування 
завдань з навчально-орієнтованим 
змістом освітнього компоненту, 
порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Після закінчення терміну навчальної 
практики студенти подають письмовий 
звіт який оцінюється керівником 
практики.

Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень

Навчальна практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов – 
пояснення, розповідь, бесіду, 
спостереження, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Після закінчення терміну навчальної 
практики студенти подають письмовий 
звіт який оцінюється керівником 
практики.

Економіка природокористування і екологічна економіка

Розуміти основні екологічні закони, 
правила та принципи охорони довкілля 
та природокористування

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.



природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування

планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти пояснювати соціальні, економічні 
та політичні наслідки впровадження 
екологічних проектів. 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Ландшафтна екологія (в комплексі з НП)

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Виявляти фактори, що визначають 
формування  ландшафтно-біологічного 
різноманіття.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Вибирати оптимальну стратегію 
проведення громадських слухань щодо 
проблем та формування територій 
природно-заповідного фонду та 
екологічної мережі.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Поєднувати навички самостійної та 
командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну 
сумлінність та відповідальність за 
прийняття рішень.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Ґрунтознавство (в комплексі з НП)

Поєднувати навички самостійної та 
командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну 
сумлінність та відповідальність за 
прийняття рішень.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.



проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Розв’язувати проблеми у сфері захисту 
навколишнього середовища із 
застосуванням інноваційних підходів та 
міжнародного і вітчизняного досвіду.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування. 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Екологічне право

Уміти формувати запити та визначати 
дії, що забезпечують виконання норм і 
вимог екологічного законодавства

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота   передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Розуміти основні екологічні закони, 
правила та принципи охорони довкілля 
та природокористування.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота   передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Уміти пояснювати соціальні, економічні 
та політичні наслідки впровадження 
екологічних проектів.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота   передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Розуміти і реалізувати свої права і 
обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності вільного 
демократичного суспільства, 
верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота   передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Українська мова за професійним спрямуванням

Уміти формувати ефективні 
комунікаційні стратегії з метою 
донесення ідей, проблем, рішень та 
власного досвіду в сфері екології.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, ілюстрації, інструктаж, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
тренінг-навчання, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Підвищувати професійний рівень 
шляхом продовження освіти та 
самоосвіти.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.



бесіду, ілюстрації, інструктаж, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
тренінг-навчання, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Розуміти і реалізувати свої права і 
обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності вільного 
демократичного суспільства, 
верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, ілюстрації, інструктаж, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
тренінг-навчання, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, ілюстрації, інструктаж, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
тренінг-навчання, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Вища математика

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування. 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
розв’язання математичних задач з 
професійно-орієнтованим змістом, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен

Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  Лекції, практичні роботи, 
самостійна робота  передбачені 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен

Уміти прогнозувати вплив 
технологічних процесів та виробництв 
на навколишнє середовище.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
розв’язання математичних задач з 
професійно-орієнтованим змістом, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен

Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних. 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
розв’язання математичних задач з 
професійно-орієнтованим змістом, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен

Хімія

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування. 

Лекції, лабораторні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Підвищувати професійний рівень 
шляхом продовження освіти та 
самоосвіти.

Лекції, лабораторні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.



та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

 Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних. 

Лекції, лабораторні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Фізика

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування. 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, демонстрацію 
фізичних явищ та процесів, принципів 
дії приборів та механізмів, 
спостереження за протіканням 
фізичного явища або процесу у 
реальному режимі часу, експеримент, 
розв’язування професійних задач з 
професійно-орієнтованим змістом, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти доносити результати діяльності 
до професійної аудиторії та широкого 
загалу, робити презентації та 
повідомлення.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних. 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, демонстрацію 
фізичних явищ та процесів, принципів 
дії приборів та механізмів, 
спостереження за протіканням 
фізичного явища або процесу у 
реальному режимі часу, експеримент, 
розв’язування професійних задач з 
професійно-орієнтованим змістом, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Інформатика

Уміти доносити результати діяльності 
до професійної аудиторії та широкого 
загалу, робити презентації та 
повідомлення.

Лекції, лабораторні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, комп’ютерний 
тренінг, ілюстрації, демонстрації, 
порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень

Лекції, лабораторні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, комп’ютерний 

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.



тренінг, ілюстрації, демонстрації, 
порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Уміти застосовувати програмні засоби, 
ГІС-технології та ресурси Інтернету для 
інформаційного забезпечення 
екологічних досліджень

Лекції, лабораторні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Уміти формувати ефективні 
комунікаційні стратегії з метою 
донесення ідей, проблем, рішень та 
власного досвіду в сфері екології.

Лекції, лабораторні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, комп’ютерний 
тренінг, ілюстрації, демонстрації, 
порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Геологія з основами геоморфології

Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних. 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Поєднувати навички самостійної та 
командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну 
сумлінність та відповідальність за 
прийняття рішень.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування. 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Іноземна мова за фаховим спрямуванням

Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень.

Практичні роботи, самостійна робота  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти формувати ефективні 
комунікаційні стратегії з метою 
донесення ідей, проблем, рішень та 
власного досвіду в сфері екології.

Практичні роботи, самостійна робота  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Підвищувати професійний рівень 
шляхом продовження освіти та 
самоосвіти.

Практичні роботи, самостійна робота  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Розуміти і реалізувати свої права і 
обов’язки як члена суспільства, 

Практичні роботи, самостійна робота  
передбачені навчальним  планом, 

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.



усвідомлювати цінності вільного 
демократичного суспільства, 
верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні

проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Вступ до фаху

Розуміти основні екологічні закони, 
правила та принципи охорони довкілля 
та природокористування.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти формувати ефективні 
комунікаційні стратегії з метою 
донесення ідей, проблем, рішень та 
власного досвіду в сфері екології.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Підвищувати професійний рівень 
шляхом продовження освіти та 
самоосвіти.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Біологія

Виявляти фактори, що визначають 
формування  ландшафтно-біологічного 
різноманіття.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, спостереження, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Зберігати та примножувати досягнення 
і цінності суспільства на основі 
розуміння місця предметної області у 
загальній системі знань, 
використовувати різні види та форми 
рухової активності для ведення 
здорового способу життя.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, ілюстрації, демонстрації, 
порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування. 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, спостереження, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Метеорологія і кліматологія (в комплексі з НП)

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування. 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.



запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, спостереження, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Уміти застосовувати програмні засоби, 
ГІС-технології та ресурси Інтернету для 
інформаційного забезпечення 
екологічних досліджень.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Поєднувати навички самостійної та 
командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну 
сумлінність та відповідальність за 
прийняття рішень.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних. 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, спостереження, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Топографія (в комплексі з НП)

Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, розв’язання завдань 
з використанням топографічних карт, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Поєднувати навички самостійної та 
командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну 
сумлінність та відповідальність за 
прийняття рішень.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, розв’язання завдань 
з використанням топографічних карт, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, навчальна практика  
передбачені навчальним  планом, 
проводяться із врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, розв’язання завдань 
з використанням топографічних карт, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Біогеографія

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Виявляти фактори, що визначають 
формування  ландшафтно-біологічного 
різноманіття.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.



вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Підвищувати професійний рівень 
шляхом продовження освіти та 
самоосвіти.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Гідробіологія з основами гідрології

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування. 

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, спостереження, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Виявляти фактори, що визначають 
формування  ландшафтно-біологічного 
різноманіття.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, спостереження, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Усвідомлювати відповідальність за 
ефективність та наслідки реалізації 
комплексних природоохоронних заходів

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Охорона навколишнього середовища

Демонструвати розуміння основних 
принципів управління 
природоохоронними діями та/або 
екологічними проектами.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота   передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Розуміти основні екологічні закони, 
правила та принципи охорони довкілля 
та природокористування.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота   передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Розв’язувати проблеми у сфері захисту 
навколишнього середовища із 
застосуванням інноваційних підходів та 
міжнародного і вітчизняного досвіду.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота   передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Усвідомлювати відповідальність за 
ефективність та наслідки реалізації 
комплексних природоохоронних 
заходів.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота   передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.



бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Брати участь у розробці проектів і 
практичних рекомендацій щодо 
збереження довкілля.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота   передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Демонструвати навички впровадження 
природоохоронних заходів та проектів.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота   передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль.

Загальна екологія з основами неоекології

Розуміти основні екологічні закони, 
правила та принципи охорони довкілля 
та природокористування.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, спостереження, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Розв’язувати проблеми у сфері захисту 
навколишнього середовища із 
застосуванням інноваційних підходів та 
міжнародного і вітчизняного досвіду.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Підвищувати професійний рівень 
шляхом продовження освіти та 
самоосвіти.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Брати участь у розробці проектів і 
практичних рекомендацій щодо 
збереження довкілля.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Зберігати та примножувати досягнення 
і цінності суспільства на основі 
розуміння місця предметної області у 
загальній системі знань, 
використовувати різні види та форми 
рухової активності для ведення 
здорового способу життя.

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота  передбачені навчальним  
планом, проводяться із врахуванням 
вимог студентоцентрованого підходу 
та принципів академічної свободи та 
можуть включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої освіти, 
ступеня їх попередньої підготовки та 
інших умов – пояснення, розповідь, 
бесіду, інструктаж, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Поточний контроль, підсумковий 
модульний контроль, екзамен.

Навчальна практика з загальної екології

Розуміти основні концепції, теоретичні 
та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування

Навчальна практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов – 
інструктаж, спостереження за 
компонентами екосистеми, 
демонстрації, розв’язування завдань з 
навчально-орієнтованим змістом 
освітнього компоненту, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-

Після закінчення терміну навчальної 
практики студенти подають письмовий 
звіт який оцінюється керівником 
практики.



інформаційного порталу, тощо.
Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень

Навчальна практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов – 
пояснення, розповідь, бесіду, 
спостереження, ілюстрації, 
демонстрації, порівняння, дискусії, 
елементи дистанційного навчання на 
основі навчально-інформаційного 
порталу, тощо.

Після закінчення терміну навчальної 
практики студенти подають письмовий 
звіт який оцінюється керівником 
практики.

Уміти формувати ефективні 
комунікаційні стратегії з метою 
донесення ідей, проблем, рішень та 
власного досвіду в сфері екології.

Навчальна практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов – 
пояснення, розповідь, бесіду, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Після закінчення терміну навчальної 
практики студенти подають письмовий 
звіт який оцінюється керівником 
практики.

Уміти доносити результати діяльності 
до професійної аудиторії та широкого 
загалу, робити презентації та 
повідомлення.

Навчальна практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов – 
пояснення, розповідь, бесіду, 
ілюстрації, демонстрації, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Після закінчення терміну навчальної 
практики студенти подають письмовий 
звіт який оцінюється керівником 
практики.

Поєднувати навички самостійної та 
командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну 
сумлінність та відповідальність за 
прийняття рішень.

Навчальна практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов – 
інструктаж, спостереження за  
компонентами екосистеми, 
демонстрації, розв’язування завдань з 
навчально-орієнтованим змістом 
освітнього компоненту, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Після закінчення терміну навчальної 
практики студенти подають письмовий 
звіт який оцінюється керівником 
практики.

Підвищувати професійний рівень 
шляхом продовження освіти та 
самоосвіти.

Навчальна практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов – 
пояснення, розповідь, бесіду, 
ілюстрації, демонстрації, самостійну 
роботу, порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Після закінчення терміну навчальної 
практики студенти подають письмовий 
звіт який оцінюється керівником 
практики.

Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних.

Навчальна практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов – 
інструктаж, спостереження за  
компонентами екосистеми, 
демонстрації, розв’язування завдань з 
навчально-орієнтованим змістом 
освітнього компоненту, порівняння, 
дискусії, елементи дистанційного 
навчання на основі навчально-
інформаційного порталу, тощо.

Після закінчення терміну навчальної 
практики студенти подають письмовий 
звіт який оцінюється керівником 
практики.

Виробнича практика

Розв’язувати проблеми у сфері захисту 
навколишнього середовища із 
застосуванням інноваційних підходів та 
міжнародного і вітчизняного досвіду. 

Виробнича практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов – 
інструктаж, спостереження, 
демонстрації, вирішення виробничих 
завдань з навчально-орієнтованим 
змістом освітнього компоненту, 
порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Після проходження виробничої 
практики студенти подають письмовий 
звіт, який захищається перед комісією.

Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень

Виробнича практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов –  
пояснення, розповідь, бесіду, 
ілюстрації, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Після проходження виробничої 
практики студенти подають письмовий 
звіт, який захищається перед комісією.

Уміти формувати ефективні 
комунікаційні стратегії з метою 
донесення ідей, проблем, рішень та 

Виробнича практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 

Після проходження виробничої 
практики студенти подають письмовий 
звіт, який захищається перед комісією.



власного досвіду в сфері екології. студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов –  
пояснення, розповідь, бесіду, 
ілюстрації, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Уміти доносити результати діяльності 
до професійної аудиторії та широкого 
загалу, робити презентації та 
повідомлення.

Виробнича практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов –  
пояснення, розповідь, бесіду, 
ілюстрації, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Після проходження виробничої 
практики студенти подають письмовий 
звіт, який захищається перед комісією.

Поєднувати навички самостійної та 
командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну 
сумлінність та відповідальність за 
прийняття рішень.

Виробнича практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов – 
інструктаж, спостереження, 
демонстрації, вирішення виробничих 
завдань з навчально-орієнтованим 
змістом освітнього компоненту, 
порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Після проходження виробничої 
практики студенти подають письмовий 
звіт, який захищається перед комісією.

Підвищувати професійний рівень 
шляхом продовження освіти та 
самоосвіти.

Виробнича практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов – 
інструктаж, спостереження, 
демонстрації, вирішення виробничих 
завдань з навчально-орієнтованим 
змістом освітнього компоненту, 
порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Після проходження виробничої 
практики студенти подають письмовий 
звіт, який захищається перед комісією.

Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних.

Виробнича практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов – 
інструктаж, спостереження, 
демонстрації, вирішення виробничих 
завдань з навчально-орієнтованим 
змістом освітнього компоненту, 
порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Після проходження виробничої 
практики студенти подають письмовий 
звіт, який захищається перед комісією.

Демонструвати навички впровадження 
природоохоронних заходів та проектів.

Виробнича практика  передбачена 
навчальним  планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого підходу та 
принципів академічної свободи та може 
включати в залежності від запитів 
здобувачів вищої освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та інших умов – 
інструктаж, спостереження, 
демонстрації, вирішення виробничих 
завдань з навчально-орієнтованим 
змістом освітнього компоненту, 
порівняння, дискусії, елементи 
дистанційного навчання на основі 
навчально-інформаційного порталу, 
тощо.

Після проходження виробничої 
практики студенти подають письмовий 
звіт, який захищається перед комісією.

 


