
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО ФАХУ» 

для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Екологія першого (бакалаврського) рівня Бакалавр 

спеціальності 101 Екологія 

 

Цикл професійної підготовки 

Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин 3 кредити 

ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 
− обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми Екологія спеціальності 101 Екологія 

підготовки СВО Бакалавр. 

Мета навчальної дисципліни: формування уявлень про свою 

професію, майбутню діяльність; надання початкових знань про головний 

предмет своєї спеціальності на базі основного понятійно-термінологічного 

апарату екології; допомогти вільно орієнтуватися у навчальних планах 

підготовки з розумінням певного набору навчальних дисциплін за циклами 

гуманітарної, науково-природничої і професійно-практичної підготовки, їх 

послідовності викладу та значенні для формування професійних компетенцій; 

надати цілісне уявлення про постійний розвиток та удосконалення екологічної 

освіти, як однієї з вагомих складових сталого розвитку держави; здобуття 

початкових знань з основ екологічного управління для уявлення про 

потенційні можливості майбутнього працевлаштування та підвищення 

мотивації до якісного отримання знань; отримання початкових знань з основ 

наукових досліджень, з метою формування теоретичного й практичного 

підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень 

у процесі навчання у ВНЗ, а також у подальшій професійній діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до фаху» є:   
 ознайомлення з системою підготовки фахівців-екологів у ВНЗ 

України та підготовкою фахівців у міжнародному освітянському просторі, 

ознайомлення з вимогами держави та реальним станом кадрового 

забезпечення підготовки фахівця у ВНЗ; шляхами забезпечення підготовки 

конкурентоздатного фахівця, який би відповідав міжнародним вимогам до 

компетенцій; 

 ознайомлення з навчальними планами даного напряму підготовки 

з метою цілісного уявлення про формування знань, раціональне планування 

своєї власної підготовки, побудови планів самоосвіти та наукової діяльності; 

визначити зв’язки всіх дисциплін, та їх значення для формування професійної 

майстерності та компетентності; 

 формування початкових навчальних знань з екології та 

неоекології, простежити становлення поняття екологія та його подальше 

трансформування, знати історію становлення своєї спеціальності, наукові 



праці й навчальні посібники, ознайомитися з міжнародним досвідом 

підготовки фахівців; 

 вивчення організації та структури державної служби та 

недержавних організацій, що займаються вирішенням питань у галузях 

екології, охорони навколишнього середовища та раціонального 

природокористування; 

 оволодіння найбільш необхідними елементами наукових 

досліджень, які б дозволили уявити необхідність прийняття участі у наукових 

дослідженнях під час навчання та у подальшому використання їх для 

формування своєї професійної діяльності на високому кваліфікаційному рівні. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

 

Загальні уявлення про фахову екологічну і природоохоронну діяльність. 

Стратегія сталого (збалансованого) розвитку.  

Вимоги до вивчення навчальної дисципліни за напрямом підготовки 

6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування». Мета та завдання дисципліни «Вступ до фаху». 

Перелік умінь і знань екологів. 

Визначення поняття Сталий розвиток та Освіти для сталого розвитку. 

Головна роль екологічної освіти в процесі впровадження освіти для сталого 

розвитку. Історія і основні етапи створення єдиного освітнього простору у 

Європі. Основні принципи Болонського процесу. Ступенева система освіти. 

Організації навчального процесу в ПДАА.  

Історія розвитку екологічної науки. Основи структурної організації 

сучасної екології. Основні закони екології. 

Вибірковий базовий понятійно-термінологічний апарат екології (та 

неоекології) в т. ч. виникнення та еволюція поняття «екологія», різниця у його 

визначеннях, структура традиційної екології, сутність об’єкту та предмету 

екології (та неоекології), головна різниця між екосистемою та геосистемою, 

антропосферою та соціосферою, енвайронментологією, 

енвайроменталістикою та Environmental protection. Історію розвитку 

комплексу наук екологічного спрямування. Основні елементи моніторингу. 

Основні закони екології.   

Перспективи та проблеми входження України у Європейський освітній 

простір. 

Розвиток освіти в Україні та світі. Створення європейського освітнього 

простору. Процес європейських реформ, ключові позиції щодо створення 

єдиного Європейського освітнього і наукового простору. Болонський процес, 

основні цілі. Перспективи та проблеми входження України у Європейський 

простір. 

Управління освітою в Україні. Унітарна та бінарна системи вищої 

освіти. Класифікація ВНЗ за формами власності. 

Система вищої освіти в Україні та світі. 



Поняття акредитації закладу освіти. Типи вищих навчальних закладів 

відповідно існуючим напрямам освітньої діяльності в Україні. Структурними 

підрозділами вищого навчального закладу: кафедри, факультети, інститути, 

філії, бібліотека тощо. Управління діяльністю вищого навчального закладу. 

Форма навчання та організація навчального процесу у ВНЗ.  

Державний стандарт вищої освіти, його складові. Організація 

навчального процесу. Особливості підготовки фахівця у зв’язку зі 

входженням України в європейський та світовий освітянський простір.  

Державний стандарт вищої освіти, його складові. Особливості структури 

органів державного управління, їх основні задачі та напрямки діяльності. 

Освітньо-кваліфікаційні рівні. Закон України «Про вищу освіту»: структура 

вищої освіти, стандарти вищої освіти. Багатоступенева система підготовки 

фахівців. Поняття освітньо-кваліфікаційних рівнів та освітньо-професійних 

програм вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) 

фахівця-еколога, професійна кваліфікація. Освітньо-професійна програма 

(ОПП) підготовки фахівця-еколога: структура за циклами навчання. 

Сучасний етап підготовки еколога в Україні. Управління освітою в 

Україні. Модель фахівця-еколога на прикладі ПДАА. Класифікація видів 

навчання.  

Основні підручники, навчальні посібники, методичні розробки в Україні 

зі своєї спеціальності. Провідні видання за кордоном.  

Організація та науково-методичне забезпечення навчально-виховного 

процесу ВНЗ.  Аналіз навчальної та наукової літератури зі спеціальності. 

Фондові матеріали. Основні підручники, навчальні посібники, методичні 

розробки, періодика. Екологічна освіта як основа екологічної культури і 

виховання.  

Елементи основ наукових досліджень. 

Основні поняття, деякі принципи та закони. Здобувач і науково-

дослідницька діяльність. Предмет та сутність науки. Наукова новизна й 

гіпотеза, явище та закономірність. Методи і методики наукових досліджень. 

Екологічні дослідження, їх основні напрямки. Визначення проблеми. Вимоги 

до тематики наукових досліджень. Вибір теми та реалізація наукового 

дослідження. Науково-дослідна робота в ПДАА. Організація наукових 

досліджень. Вимоги до виконання науково-дослідних робіт. Самостійне 

навчально-дослідне завдання: прийняття самостійних рішень стосовно 

різноманітних екологічних ситуацій. Особливості вибору тем для доповіді, 

наукової роботи статті, тез. Оцінювати актуальність, новизну теми, що 

вибирається. Складання презентацій. Система оцінювання знань. 

Структура і функції Міністерства екології та природних ресурсів 

України і його регіональних та галузевих служб. Міжнародні та вітчизняні 

організації у галузі екології і охорони довкілля. 

Урядові органи державного управління у складі Міністерства екології та 

природних ресурсів України. Структура центрального апарату і обласних 

екологічних служб. Функції та ієрархія державної системи екологічного 



управління. Особливості функціонування, роль у збереженні природи, у 

формуванні гармонії взаємовідношень природи і людини. 

 


