
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Екологія» першого рівня вищої освіти зі

спеціальності 101 «Екологія»

Освітньо-професійна програма підготовки високоякісного фахівця за 
спеціальністю «Екологія» сформована відповідно до суспільних потреб та 
враховує екологоорієнтовані тенденції розвитку економіки держави, запити на 
ринку праці у висококваліфікованих фахівцях спеціальності 101 «Екологія» та є 
складовою формування іміджу і конкурентних переваг навчального закладу на 
ринку освітніх послуг.

Сучасна підготовка майбутніх висококваліфікованих фахівців 
спеціальності 101 «Екологія» зумовлює інтеграцію теоретичної і практичної 
складової, яка є важливою складовою навчального плану підготовки здобувачів 
вищої освіти освітньої програми «Екологія».

Інноваційний підхід до підготовки фахівців зі спеціальності «Екологія» 
Полтавської державної аграрної академії висовує на перший план формування 
практичних навичок і вмінь на базі сучасних теоретичних знань відповідно до 
вимог роботодавців, які дозволяють здобувачам вищої освіти відчувати 
переваги навчання у Полтавській державній аграрній академії та отримати 
впевненість у майбутньому працевлаштуванні, а саме:

- здатність оцінювати та прогнозувати вплив різних виробництв та 
технологічних процесів на навколишнє середовище;

- здатність створювати оптимізовані моделі управління якістю 
навколишнього середовища, розробляти екологічні проекти у різних 
сферах охорони навколишнього природного середовища;

- здатність розробляти екологічну документацію, що включає 
нормування викидів в атмосферу, скидів у водотоки та водойми 
забруднюючих речовин, обсягів утворення та розміщення відходів;

- здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, 
спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та 
формування екологічної мережі;

- здатність пропонувати інноваційні підходи для вирішення проблемних 
ситуацій професійного та соціального походження.

Освітньо-професійна програма визначає перелік навчальних дисциплін, 
логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 
виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання, якими 
повинен оволодіти здобувач вищої освіти.

Представлена освітньо-професійна програма включає перелік навчальних 
дисциплін, виробничу практику, результати навчання, які в сукупності 
забезпечують як нормативні так і додаткові результати навчання та 
компетентності фахівця за спеціальністю 101 «Екологія».



Рекомендовано збільшити обсяг годин на практичну підготовку в умовах 
виробництва, так як практична підготовка поряд з теоретичними знаннями та 
самостійною роботою є однією із важливих форм організації навчального 
процесу, від якості якої залежить конкурентоздатність фахівця освітньо- 
професійної програми «Екологія» першого рівня вищої освіти зі спеціальності 
101 «Екологія», розробленої колективом Полтавської державної аграрної 
академії у спілці з роботодавцями та здобувачами вищої освіти. Також доцільно 
включити в навчальний план дисципліну, яка формує здатність розробляти 
системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання, 
зокрема «Утилізація і рекуперація відходів».
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