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1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності  

183 Технології захисту навколишнього середовища 
 

1 – Загальна інформація 
Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Полтавська державна аграрна академія, факультет 

агротехнологій та екології, кафедра екології, охорони 

навколишнього середовища та збалансованого 

природокористування 

Ступінь вищої 

освіти 

та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр, магістр з технологій захисту навколишнього 

середовища  

 

Офіційна назва 

освітньо-

професійної 

програми 

Технології збереження та відновлення сільськогосподарських 

територій 

 

Тип диплому та 

обсяг освітньо-

професійної 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації 
Впроваджується вперше з 2017 р. 

Цикл/рівень 
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 

7 рівень 
Передумови Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра 
Мова(и) 

викладання 
Українська 

Термін дії освітньо-

професійної 

програми 
5 років до 31.08.2022 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньо-

професійної 

програми 

https://www.pdaa.edu.ua/content/ekologiya 

 

2 – Мета освітньо-професійної програми 
Програма пропонує комплексний підхід до вивчення технологій захисту 

навколишнього середовища та інноваційного вирішення природоохоронних завдань і 

проблем забезпечення екологічної безпеки. Дана програма формує у здобувачів вищої 

освіти комплексу знань, вмінь та навичок спрямованих на використання сучасних 

технологій для захисту складових компонентів навколишнього середовища.  

3 - Характеристика освітньо-професійної програми 
Предметна область Галузь знань –18 – Виробництво та технології 

Спеціальність – 183 – Технології захисту навколишнього 

середовища 

Об’єкти вивчення: сучасні технології захисту 

навколишнього середовища, оптимальні природоохоронні 

заходи та рішення  для забезпечення екологічної безпеки, 

проектування природоохоронних засобів та екологічно- 

https://www.pdaa.edu.ua/content/ekologiya


безпечних технологічних процесів, аналіз, прогнозування та 

оцінка ризиків техногенного впливу на довкілля при 

здійсненні господарської діяльності. 

Цілі навчання: формування професійних компетентностей, 

необхідних для інноваційної науково-дослідної та виробничої 

діяльності з розробки та впровадження сучасних технологій 

захисту навколишнього середовища. 

Теоретичний зміст предметної області: базується на 

застосуванні досягнень фундаментальних теорій та методів 

природничих і інженерно-технічних наук, принципів 

екоцентризму, концепції сталого розвитку, комплексності та 

системності у процесі проектування засобів 

природоохоронних технологій та екологічно-безпечних 

виробництв, методології та теорії забезпечення екологічної 

безпеки, пошуку й наукового обґрунтування джерел 

екологічної небезпеки та інноваційних рішень у сфері захисту 

навколишнього середовища. 

Методи, методики та технології: Володіти методиками 

вибору, розрахунків та адаптації технологій захисту об’єктів 

навколишнього середовища, польових і лабораторних 

досліджень параметрів навколишнього середовища з 

використанням хімічних, фізичних, фізико-хімічних, 

біологічних та інженерних методів; збирання, обробки та 

інтерпретації результатів досліджень; методами 

дослідницької, науково-виробничої, проектної, організаційної 

та управлінської діяльності. 

Інструменти та обладнання: обладнання, устаткування та 

програмне забезпечення, необхідне для натурних, 

лабораторних та дистанційних досліджень стану довкілля, 

природоохоронних технологій та природоочисного 

обладнання.  

Орієнтація 

освітньо-

професійної 

програми 

Програма освітньо-професійна з практико-орієнтованим 

навчанням (прикладна орієнтація). Структура програми 

передбачає динамічне та інтернактивне навчання.  

Дисципліни, що включені в програму, орієнтовані на актуальні 

напрями, в рамках яких можлива подальша професійна та 

наукова кар’єра здобувача. 
Основний фокус 

освітньо-

професійної 

програми 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 

технологій захисту навколишнього середовища та 

інноваційного вирішення природоохоронних завдань і 

проблем забезпечення екологічної безпеки.  

Ключові слова: навколишнє середовище, антропогенне 

навантаження, парниковий ефект, рекультивація, очисні 

споруди, тверді побутові відходи, екологічна безпека, 

екологічна експертиза, екологічні ризики, 

ресурсоенергозберігаючі 

Особливості 

програми 
Освітньо-професійна програма включає навчальні дисципліни, 

що поглиблюють дослідницькі компетентності та знання 

спеціальних розділів фундаментальних та професійно-

орієнтованих дисциплін. Реалізується з використанням 

програмних пакетів, методів математичного моделювання, в 

ході проектної діяльності, потребує глибоких теоретичних 

знань та навичок. Формує спеціалістів в галузі захисту 

довкілля з новим способом мислення, здатних не лише 



застосовувати засвоєні знання, але й генерувати нові на базі 

сучасних досягнень науки, а також здатних займатися 

науково-дослідницькою діяльністю, вирішуючи складні 

проблеми в галузі науки. 

Виконується в активному дослідницькому середовищі, 

зокрема шляхом: 

проходження науково-дослідної практики  у сучасних 

підприємствах, організаціях; 

написання наукових робіт, тез, статей; 

презентації проведених досліджень та доповідей на науково-

практичних конференціях; 

презентації та публічний захист кваліфікаційної роботи 

(магістерської дипломної роботи). 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 

працевлаштування 
Випускник зможе працювати на посаді еколога на 

промисловому підприємстві екологічного спрямування, у 

проектно-науковій організації, фахівцем в державних 

управлінських структурах загальнодержавного і місцевого 

рівня, що спеціалізуються у природокористуванні та захисті 

навколишнього середовища, інженером з охорони 

навколишнього середовища 

Подальше 

навчання 
Можливість навчання за програми: третього 8 рівня НРК, 

України циклу FQ-EHEA, 8 рівня ЕQF-LLL. 
5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 
Особистісноорієнтоване, проблемно-орієнтоване навчання, 

ініціативне самонавчання. Проблемні, інтерактивні, проектні, 

інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі, колективні та 

інтегративні, контекстні технології навчання, електронне 

навчання в системі Мооdlе , навчання на основі досліджень. 

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, семінарів, 

практичних занять, лабораторних робіт, самостійного 

навчання, індивідуальних  занять тощо. 

Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій 

роботі, умінні презентувати результати навчання, що 

сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до 

продовження самоосвіти протягом життя. 
Оцінювання Оцінювання якості освоєння освітньо-професійної програми 

включає поточний і підсумковий контроль знань (семестровий 

контроль та атестацію здобувачів вищої освіти). 

Поточне оцінювання – на семінарських, практичних, 

лабораторних заняттях (усне або письмове опитування, 

експрес-контроль, виступи здобувачів вищої освіти при 

обговоренні питань, контрольні роботи, тестовий контроль, 

звіти про лабораторні роботи, презентації тощо). 

Підсумковий контроль – екзамен або залік (диференційований 

залік). 

Підсумкова атестація – публічний захист магістерської 

дипломної роботи. 
6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 



проведення досліджень та/або пошуку  інноваційних рішень, 

які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 
1. Здатність до абстрактного і системного мислення, аналізу і 

синтезу. 

2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

3. Здатність користуватися іноземною мовою, як засобом 

спілкування у міжнародному науковому просторі. 

4. Здатність використовувати сучасні комп’ютерні і комунікаційні 

технології при зборі, збереженні, обробці, аналізі і передачі 

інформації про стан довкілля та виробничої сфери. 

5. Здатність організовувати науково-дослідницькі і науково-

виробничі роботи та управляти колективом. 

6. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні 

природоохоронні проекти. 

7. Здатність генерувати нові ідеї та приймати науково-

обґрунтовані рішення. 

8. Здатність до забезпечення екологічної безпеки та сталого 

розвитку суспільства. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність використовувати науково обґрунтовані методи при 

обробці результатів досліджень в галузі технологій захисту 

навколишнього середовища. 

2. Здатність розробляти стратегії сталого розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням 

виробничої діяльності. 

3. Здатність створювати фізико-математичні моделі процесів, що 

відбуваються при техногенному забрудненні  навколишнього  

середовища. 

4. Здатність розробляти системи управління екологічною 

безпекою підприємств та організацій. 

5. Здатність розробляти методи та використовувати відомі 

способи утилізації, знезараження і рециклінгу побутових,   

промислових, радіоактивних та інших екологічно небезпечних 

відходів. 

6. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів, їх викидів та 

скидів на довкілля. 

7. Здатність впроваджувати і використовувати відновлювальні 

джерела енергії та ресурсоенергозберігаючі технології з 

дотриманням норм екологічної безпеки. 

8. Здатність здійснювати контроль стану екологічної безпеки та 

оцінювати ступінь забруднення повітря і промислових викидів в 

атмосферу, води та водних об’єктів, ґрунтів та земельних 

ресурсів. 

9. Здатність використовувати і впроваджувати у виробництво 

технології та методи очищення питної води, комунальних і 

промислових стоків. 

10. Здатність оцінювати стан забруднених внаслідок техногенної 

діяльності земель та розробляти технології їх реабілітації. 

11. Здатність до проектування систем і технологій захисту 

навколишнього середовища та забезпечення їх функціонування. 

12. Здатність творчо використовувати у професійній діяльності 

знання вітчизняної та міжнародної екологічної політики та 

співробітництва у сфері технологій захисту довкілля. 

13. Здатність формулювати проблеми, завдання, обирати 

методи наукового дослідження, отримувати нову інформацію 



на основі дослідів та аналізу експериментальних даних, 

складати аналітичні огляди, узагальнювати отримані 

результати, формулювати висновки і практичні рекомендації 

на основі отриманих результатів та нових знань, оформляти 

кваліфікаційну роботу. 

7 – Програмні результати навчання 
 1. Вміти використовувати аналіз при вивченні складних систем, 

розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, знати 

сучасні досягнення науки і техніки в природоохоронній сфері.  

2. Вміти застосовувати знання іноземної мови для написання 

реферату, наукової статті, наукових праць та спілкування на 

наукових конференціях. 

3. Вміти використовувати сучасні комунікаційні, комп’ютерні 

технології у природоохоронній сфері, збирати, зберігати і 

обробляти інформацію про стан навколишнього середовища, 

аналізувати інформацію про стан довкілля та виробничої сфери 

для вирішення завдань професійної діяльності. 

4. Володіти методологією планування і організації науково-

дослідної роботи з проблем охорони навколишнього середовища 

та методами управління колективами. 

5. Вміти розробляти та управляти проектами, оцінювати та 

забезпечувати якість виконаних робіт. 

6. Вміти генерувати ідеї нових технологій захисту навколишнього 

середовища, обґрунтовувати рішення, направлені на убезпечення 

довкілля та виробничої сфери. 

7. Вміти працювати у команді та міжнародному колективі (у ході 

стажування, виконання  спільних грантів та проектів). 

8. Вміти застосовувати статистичні наукові  методи при обробці 

експериментальних даних наукових досліджень в галузі 

технологій захисту навколишнього середовища, використовувати 

комп’ютерні програми для обробки експериментальних даних. 

9. Вміти проводити SWOT-аналіз соціо-економіко-екологічного 

стану підприємств, населених пунктів, районів, областей та 

розробляти стратегії їх сталого розвитку. 

10. Вміти розробляти системи екологічного управління з 

дотриманням вимог ISO 14004, встановлювати процедури та 

сприяти плануванню природоохоронних заходів протягом всього 

життєвого циклу продукції. 

11. Володіти принципами комплексного управління відходами та 

еколого-економічними аспектами їх утилізації, основами 

проектування полігонів для розміщення відходів, оцінювати їх 

вплив на довкілля та людину. 

12. Знати принципи промислового планування на різних рівнях 

управління та вміти проводити екологічні дослідження з проблем 

територіально-просторового планування. 

13. Усвідомлювати загрози фізичного, хімічного та біологічного 

забруднення біосфери та його впливу на довкілля і людину, вміти 

аналізувати зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі 

під впливом природних і техногенних факторів. 

14. Вміти здійснювати оцінку впливу промислових об’єктів на 

навколишнє середовище, розуміти наслідки інженерної діяльності 

на довкілля і пов’язану з цим відповідальність за прийняті 

рішення, планувати і проводити наукові дослідження з проблем 



впливу промислових об’єктів на навколишнє середовище. 

15. Знати способи утилізації і знезаражування промислових і 

небезпечних відходів, оцінювати вплив промислових і 

небезпечних відходів на довкілля. 

16. Вміти проектувати і експлуатувати сучасні очисні системи, 

техніку і технології захисту навколишнього середовища та 

розробляти відповідні рекомендації. 

17. Вміти впроваджувати і використовувати найефективніші 

новітні відновлювальні джерела енергії та 

ресурсоенергозберігаючі технології у виробничій та соціальній 

сферах. 

18. Вміти здійснювати критичний аналіз роботи гідроспоруд, 

обирати енергозберігаючі технології очищення питної води, 

пропонувати до впровадження у містах та на  виробництвах 

сучасні способи очищення промислових і комунальних стоків. 

19. Володіти основами проектування природоохоронних заходів в 

галузі водного господарства, впроваджувати нові технології 

охорони водних об’єктів, планувати і проводити наукові 

дослідження стану водних об’єктів. 

20. Вміти встановлювати масштаби деградації земель в процесі 

видобування копалин, опустелювання та підтоплення, підбирати 

технології рекультивації площ кар’єрів після видобутку копалин, 

захисту територій від підтоплення, впроваджувати технології 

рекультивації порушених земель.  

21. Вміти запобігати забрудненню атмосферного повітря на 

основі впровадження на підприємствах сучасного газоочисного 

обладнання. 

22. Вміти оцінювати стан забруднення довкілля радіоактивними 

речовинами та здійснювати радіологічний контроль, 

прогнозування та оцінку ризику, вміти розробляти та 

використовувати технології захисту від радіаційних факторів. 

23. Вміти використовувати у практичній діяльності знання 

вітчизняного та міжнародного природоохоронного 

законодавства. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 

забезпечення 

Розробники програми: 1 доктор економічних наук, професор, 2 

кандидати сільськогосподарських наук, доценти. Всі розробники 

є штатними співробітниками Полтавської державної аграрної 

академії. 

Гарант освітньо-професійної програми: доктор технічних наук,  

професор. 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 

працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а 

також висококваліфіковані спеціалісти. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять підвищення 

кваліфікації, зокрема стажування, у т. ч. за кордоном. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним 

вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої світи і є 

достатнім для забезпечення якості освітнього процесу, 

зокрема: 
навчальні приміщення;  

комп’ютерні класи (лабораторії);  

спеціалізовані лабораторії;  



спортивний зал, спортивні майданчики; 

бібліотека, читальний зал; 

точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  

мультимедійне обладнання; 

приміщення для науково-педагогічних працівників; 
гуртожитки; 

пункти харчування та ін. 
Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

відповідає ліцензійним вимогам, має актуальний змістовий 

контент, базується на сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологіях та включає: 

бібліотека, читальний зал з достатнім фондом навчальної, 

наукової літератури та фахових періодичних видань; 

електронна бібліотека ПДАА: http://lib.pdaa.edu.ua/ 

офіційний сайт ПДАА: https://www.pdaa.edu.ua/; 

віртуальне навчальне середовище Moodle; 

необмежений доступ до мережі Інтернет, точки бездротового 

доступу до мережі; 

корпоративна пошта; 

навчальні і робочі плани;  

графіки навчального процесу; 

комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін; 

навчальні та робочі програми  навчальних дисциплін; 

наскрізні та програми практик; 

методичні вказівки щодо виконання магістерської дипломної 

роботи; 

електронний ресурс який містить навчально-методичні 

матеріали з навчальних дисциплін; 

засоби діагностики якості вищої освіти; 

репозитарій ПДАА та ін. 
9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Полтавською 

державною аграрною академією та закладами вищої освіти 

України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Забезпечується відповідно до підписаних міжнародних угод та 

меморандумів. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе на загальних умовах. На навчання приймаються 

іноземні громадяни на умовах контракту, які мають диплом 

бакалавра або спеціаліста, магістра. 

 

http://lib.pdaa.edu.ua/
https://www.pdaa.edu.ua/


2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОПП 

Код н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОПП 

ОДЗП 1.01 Ділова іноземна мова 3 залік 

ОДЗП 1.02 Методологія та організація наукових досліджень 3 екзамен 

ОДЗП 1.03 Охорона праці в галузі та цивільний захист 3 екзамен 

ОДЗП 1.04 Стратегія сталого розвитку 4 екзамен 

ОДПП 2.01 Екологічний менеджмент і аудит 3 залік 

ОДПП 2.02 
Сучасні методи очистки техногенних викидів та 

скидів 
3,5 екзамен 

ОДПП 2.03 Технології захисту навколишнього середовища 4 екзамен 

ОДПП 2.04 Управління відходами 4 екзамен 

ОДПП 2.05 
Управління збалансованим розвитком 

агроекосистем 
4 екзамен 

ОДПП 2.06 Міжнародна еколого-економічна діяльність та 

екологічна політика 
3,5 залік 

ОДПП 2.07 Меліорація, рекультивація та охорона земель 4 залік 

ОДПП 2.08 Регіональна екологія 3 залік 

ОДПП 2.09 Технології і методи моніторингових досліджень 

якості довкілля 
3 залік 

ОДПП 2.10 Техногенна та екологічна безпека 3 залік 

ОДПП 2.11 Технології використання альтернативних джерел 

енергії  
3 залік 

ПП 01 Науково-дослідна практика 9 диф.залік 

АЗВО 01 Підготовка магістерської дипломної роботи 6  

АЗВО 02 Захист магістерської дипломної роботи 1,5 захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 67,5 

Вибіркові компоненти ОПП 

ВДПП 2.02 Екологічна стабільність агроекосистем 3,5 екзамен 

ВДПП 2.07 Менеджмент забруднених територій 4 екзамен 

ВДПП 2.11 Оцінка екологічних ризиків 3 залік 

ВДПП 2.14 
Ресурсо- та енергозберігаючі технології 

природокористування 
3 залік 

ВДПП 2.15 
Стандартизація та сертифікація в екології 

агросфери 
3 залік 

ВДПП 2.20 Управління еколого-економічними ризиками 3 залік 

ВДПП 2.23 Хімія навколишнього середовища 3 екзамен 

ВДПП 2.01 Біометоди в агроекології 3,5 екзамен 

ВДПП 2.03 Екологічне право  4 екзамен 

ВДПП 2.04 

Економічне обгрунтування заходів з охорони 

навколишнього середовища і збалансованого 

природокористування 
3 залік 

ВДПП 2.09 Міжнародна екологічна політика 3 залік 

ВДПП 2.18 
Технології і методи контролю показників якості 

довкілля 
3 екзамен 



ВДПП 2.21 Управління техногенною та екологічною безпекою 3 залік 

ВДПП 2.24 Філософія науки та інноваційного розвитку 3 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 22,5 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  

ПРОГРАМИ 
90 

 



2.2. Структурно-логічна схема освітнього процесу 

Цикл 
1 курс 2 курс Всього 

1 семестр 

(кредити, форма контролю) 

2 семестр 

(кредити, форма контролю) 

3 семестр 

(кредити, форма контролю) 

кредиті

в 
% 

1. Обов’язкові компоненти ОПП 

Цикл 

загальної 

підготовки 

Методологія та організація наукових 

досліджень 

(3-екзамен) 

Ділова іноземна мова 

(3 – залік) 
Охорона праці в галузі та 

цивільний захист 

(3-екзамен) 

13 14,5 
Стратегія сталого розвитку 

(4- екзамен) 

Цикл  

професійної 

підготовки 

Екологічний менеджмент і аудит 

(3 – залік) 

Управління відходами 

(4- екзамен) Сучасні методи очистки 

техногенних викидів та скидів 

(3,5-екзамен) 

38 42 

Технології захисту навколишнього 

середовища 

(4- екзамен) 

Меліорація, рекультивація та 

охорона земель 

(4– залік) 

Регіональна екологія 

 (3 – залік) 

Міжнародна еколого-економічна 

діяльність та екологічна політика 

(3,5 – залік) 

Технології і методи 

моніторингових досліджень 

якості довкілля 

(3 – залік) 

Техногенна та екологічна безпека 

(3 – залік) 
Управління збалансованим 

розвитком агроекосистем 

(4- екзамен) 

  

Технології використання 

альтернативних джерел енергії  

(3 – залік) 

Практична 

підготовка 
 

Науково-дослідна практика 

(9 – диф. залік) 
 9 10 

Державна 

атестація 

  

Підготовка кваліфікаційної  

роботи (магістерської дипломної 

роботи) (6) 

7,5 8,5 

  

Атестація (захист 

кваліфікаційної роботи 

(магістерської дипломної 

роботи)) (1,5) 



Загальний 

обсяг 

обов’язкових 

компонент 

13 31,5 23 67,5 75 

 

2. Вибіркові компоненти ОПП 

Цикл  

професійної 

підготовки 

Екологічна стабільність 

агроекосистем/ 

Біометоди в агроекології 

(3,5 – екзамен) 

Хімія навколишнього середовища/ 

Технології і методи контролю 

показників якості довкілля 

(3 – екзамен) 

Менеджмент забруднених 

територій / 

Екологічне право 

(4 – екзамен) 

10,5 11,5 

Оцінка екологічних ризиків/ 

Міжнародна екологічна політика 

(3 – залік) 

 

Управління еколого-

економічними ризиками 

/Управління техногенною та 

екологічною безпекою 

(3 – залік) 

 

6 6,5 

Ресурсо- та енергозберігаючі 

технології природокористування 

Економічне обгрунтування заходів з 

охорони навколишнього середовища і 

збалансованого природокористування 

(3 – залік) 

  3 3,5 

Стандартизація та сертифікація в 

екології агросфери/ 

Філософія науки та інноваційного 

розвитку 

(3 – залік) 

  3 3,5 

Всього 

вибіркова 

частина 

12,5 3 7 22,5 25,0 

ЗАГАЛЬНИ

Й ОБСЯГ 

ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

25,5 34,5 30 90 
100,

0 

* Здобувачі вищої освіти обирають вибіркові компоненти освітньо-професійної програми за існуючим в ПДАА механізмом реалізації 

права здобувачів вищої освіти  на вибір начальних дисциплін (описується відповідним положенням ПДАА).  



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 
Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту магістерської 

дипломної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Атестація здійснюється Екзаменаційною комісією, до складу якої 

можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань. 

Атестація здійснюється відкрито і гласно. 

Магістерська дипломна робота передбачає самостійне розв’язання 

комплексних проблем у сфері технологій захисту навколишнього 

середовища, що супроводжується проведенням досліджень та/або 

застосуванням  інноваційних підходів. 

Документи, які 

отримує 

випускник на 

основі успішного 

проходження 

атестації 

Документ встановленого зразка про присудження ступеня вищої 

освіти «Магістр» із присвоєнням кваліфікації: магістр з технологій 

захисту навколишнього середовища. 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 

 ЗК 1 ЗК 2 ЗК 3 ЗК 4 ЗК 5 ЗК 6 ЗК 7 ЗК 8 ФК 1 ФК 2 ФК 3 ФК 4 ФК 5 ФК 6 ФК 7 ФК 8 ФК 9 
ФК 

10 

ФК 

11 

ФК 

12 

ФК 

13 

ОДЗП 1.01 • • •                   

ОДЗП 1.02 • •   •    •  •  •  •      • 

ОДЗП 1.03 • •             •       

ОДЗП 1.04 • •    • • •  •          •  

ОДПП 2.01 • •                 • •  

ОДПП 2.02 • •       •  •   •  • • •    

ОДПП 2.03 • •    • •  •  •   •  • • •    

ОДПП 2.04 • •    • •  •   • • •  • •     

ОДПП 2.05 • •    • •  •     •  • •  • •  

ОДПП 2.06 • •                 • •  

ОДПП 2.07 • •       •       • • • •   

ОДПП 2.08 • •            •  • •     

ОДПП 2.09 • •  •  • •  •  •  • • • • • •   • 

ОДПП 2.10 • •    • • •  • •  • • • • •     

ОДПП 2.11 • •    • •  •      •    •   

ПП 01 • •  • • • • • • •         •  • 

АЗВО 01 • •   • • • • • •           • 

АЗВО 02 • •   • • •               

ВДПП 2.02 • •    • •   •  •   • • •     

ВДПП 2.07 • •         •  • • • • • •    

ВДПП 2.11 • •  •    • • •  • • • • • •   •  

ВДПП 2.14 • •       • •     • • • •    

ВДПП 2.15 • •       •             

ВДПП 2.20 • •   •   •     • • •    • •  

ВДПП 2.23 • •            •  • • •    



ВДПП 2.01 • •              • • •    

ВДПП 2.03 • •                 •   

ВДПП 2.04 • •      •  •    •     • •  

ВДПП 2.09 • •                 • •  

ВДПП 2.18 • •  • • • • • • •    • • • • •   • 

ВДПП 2.21 • •   • • • •  • • • • • • • •     

ВДПП 2.24 • •     •               



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньо-професійної програми 

 ПРН 1 ПРН 2 ПРН 3 ПРН 4 ПРН 5 
ПРН 

6 

ПРН 

7 

ПРН 

8 

ПРН 

9 

ПРН 

10 

ПРН 

11 

ПРН 

12 

ПРН 

13 

ПРН 

14 

ПРН 

15 

ПРН 

16 

ПРН 

17 

ПРН 

18 

ПРН 

19 

ПРН 

20 

ПРН 

21 

ПРН 

22 

ПРН 

23 

ОДЗП 1.01  •                      

ОДЗП 1.02    •    •     • •          

ОДЗП 1.03             •         •  

ОДЗП 1.04      •       •           

ОДПП 2.01     • •  • •               

ОДПП 2.02 •          •    • • • • •  • •  

ОДПП 2.03                • •   • • •  

ОДПП 2.04           •    • • • • •     

ОДПП 2.05     • •      •        • •   

ОДПП 2.06     • •   •              • 

ОДПП 2.07     •    •  •  •       •    

ОДПП 2.08                    •    

ОДПП 2.09 •  •     •    • • •      • • •  

ОДПП 2.10             • • •      • •  

ОДПП 2.11     •          • • •       

ПП 01   • • •  • •          •      

АЗВО 01  •  •   • •     • •    •      

АЗВО 02    •   • •     •     •      

ВДПП 2.02                    • •   

ВДПП 2.07                    • •   

ВДПП 2.11   •   •    •              

ВДПП 2.14 •            • •  • •   •    

ВДПП 2.15          •              

ВДПП 2.20    • • •   •  •             

ВДПП 2.23                  • • • •   

ВДПП 2.01                    •    



ВДПП 2.03     •                   

ВДПП 2.04 •    • •   •    •          • 

ВДПП 2.09     • •                 • 

ВДПП 2.18 •  • •       •  • •  • • • • • •   

ВДПП 2.21   • •       •  • • • • •      • 

ВДПП 2.24                 •      • 

 


