
Рекомендації професорів Опольського університету для подальшого 

розвитку ОПП 101 Екологія Полтавської державної аграрної академії 

З 27 серпня по 3 вересня 2019 року доцент кафедри екології, 

збалансованого природокористування та захисту довкілля ПДАА Калініченко 

Володимир Миколайович відвідував Опольський Університет (Польща). 

Опольський університет один з найважливіших навчальних закладів в Ополе, в 

якому навчаються близько 16, 5 тисяч студентів. 

  
Навчання проходить на 47 основних факультетах. Опольський університет 

є інтердисциплінарним вузом. У його структурі 8 факультетів, Головна 

Бібліотека, Центр іноземних мов, Центр фізичного виховання і спорту. 

Володимир Миколайович відвідав природньо-технічний факультет, а також 

Інститут Технічних наук Опольського університету. 

У результаті дослідження спеціальності «Охорона навколишнього 

середовища», що відноситься до природньо-технічного факультету (за 

консультацією професорів Опольського університету - Rajful Malgorzata, 

Perekhozhuk Oleksandr, Калініченко Антоніни) за напрямками: методики і 

технології у сфері охорони навколишнього середовища; просторове планування 

і розвиток; відновлювальні джерела енергії, доцентом Калініченком 

Володимиром Миколайовичем були визначені наступні висновки. 

1. Вища освіта у Польщі орієнтована на підготовку саме тих фахівців, яких 

потребує ринок праці, що для України теж є важливим пріоритетом. Результати 

освітнього процесу в європейських ОПП акцентують увагу на потребах студентів 

та суспільства, забезпечуючи працевлаштування, особистий розвиток і права та 

обов’язки громадянина. Студентоцентровані освітні програми спроектовані 

таким чином, щоб студенти мали можливість розвивати певний набір 

компетентностей, які вважаються корисними та потрібними для академічної, 

професійної та професійно-технічної сфери.  

2. Основними принципами роботи Опольського Університету є:  

- викладання та дослідницька робота в університеті є неподільними; 

- свобода в дослідницькій і викладацькій діяльності є основним принципом 

університетського життя;  



- університет акцентує увагу на збільшення кількість спільних проектів для 

розвитку освіти як основного елементу постійного прогресу знань. 

 

Рекомендації професорів Опольського університету для подальшого 

розвитку ОПП 101 Екологія Полтавської державної аграрної академії: 

- закцентувати увагу на науково-дослідницькій діяльності кафедри із 

залученням здобувачів вищої освіти за напрямками, що є пріоритетними для 

Полтавського регіону (практична підготовка в сертифікованій лабораторії 

Агроекологічного моніторингу); 

- реалізація студентоцентризму, підтримка індивідуальнії освітьої 

траєкторія студента. 

  


