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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти галузі знань 10 -  Природничі науки за спеціальністю

101 Екологія

Зростання масштабів господарської діяльності, науково-технічний 
прогрес зумовлює посилення антропогенного тиску на довкілля та 
порушення рівноваги в навколишньому природному середовищі. Це, в свою 
чергу, призводить до загострення соціально-економічних проблем. Поряд з 
вичерпанням запасів невідновлюваних сировинних та енергетичних ресурсів 
зростає забруднення навколишнього середовища. Зрештою це суттєво 
підриває природно-ресурсний потенціал розвитку держави, негативно 
впливає на добробут та здоров’я населення, а також генерує загрози 
національній безпеці держави. Тому існує потреба у підготовці 
висококваліфікованих фахівців у сфері охорони навколишнього середовища 
та раціонального використання природних ресурсів.

Освітньо-професійна програма «Екологія» першого рівня вищої освіти 
за спеціальністю 101 Екологія розроблена на базі Полтавської державної 
аграрної академії й спрямована на надання здобувачам вищої освіти 
кваліфікації бакалавр екології. Метою освітньої програми є 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.

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівця, який 
здатний розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні 
проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого 
природокористування, що передбачає застосування основних теорій та



методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов.

Теоретичний зміст предметної області формують поняття, концепції, 
принципи природничих наук, сучасної екології та їх використання для 
охорони навколишнього середовища, збалансованого природокористування 
та сталого розвитку. Застосування концепцій, теорій та наукових методів 
природничих наук для розв’язання спеціалізованих задач та вирішення 
практичних екологічних проблем, які характеризуються комплексністю, 
невизначеністю умов.

З метою врахування потреб виробничої діяльності у формуванні 
компетентностей майбутніх фахівців вважаємо за потрібне звернути увагу на 
здатність здобувачів вищої освіти використовувати основні принципи та 
складові екологічного управління. На нашу думку, доцільно включити до 
навчального процесу дисципліну, яка формує навички розробки системи 
екологічного управління на підприємстві.
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