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1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 101 

Екологія: 

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 екології 

Офіційна назва 

освітньо-

професійної 

програми 

Агроекологія 

Тип диплому та 

обсяг освітньо-

професійної 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації 
 

Цикл/рівень 
НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 

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

викладання 
Українська 

Термін дії освітньо-

професійної 

програми 
 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньо-

професійної 

програми 

 

2 – Мета освітньо-професійної програми 
Програма пропонує комплексний підхід до вивчення питань у галузі екології, охорони 

навколишнього середовища та природокористування через теоретичне та практичне 

навчання. Дана програма формує у здобувачів вищої освіти комплекс знань, умінь та 

навичок у галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки. Метою 

програми є підготовка висококваліфікованих і професійних екологів, здатних 

вирішувати науково-практичні задачі та питання щодо зменшення рівня 

антропогенного впливу на природне середовище, розробки ефективних 

природоохоронних заходів, а також розв’язувати практичні завдання у галузі екології 

та охорони навколишнього середовища. 
3 - Характеристика освітньо-професійної програми 
Предметна область Галузь знань – 10 Природничі науки 

Спеціальність – 101 Екологія 

Об’єкти вивчення: структура та функціональні компоненти 

екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив 



на довкілля та  оптимізація природокористування. 

Цілі навчання: 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. 

Теоретичний зміст предметної області: 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. 

Методи, методики та технології: Здобувач має оволодіти 

методами збирання, обробки та інтерпретації результатів 

екологічних досліджень; навичками науково-виробничої, 

проектної, організаційної та управлінської діяльності; 

здатністю до педагогічної та  просвітницької діяльності в 

сфері екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування. 

Інструменти та обладнання: програмне забезпечення, 

обладнання та устаткування, необхідне для натурних, 

лабораторних і дистанційних досліджень будови й 

властивостей екологічних систем різного рівня та 

походження. 

Орієнтація 

освітньо-

професійної 

програми 

Програма освітньо-професійна з практико-орієнтованим 

навчанням (прикладна орієнтація). Структура програми 

передбачає динамічне та інтернактивне навчання. Програма 

пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності у сфері 

екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування та реалізує це через 

навчання та практичну підготовку. 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 

Загальна освіта в галузі екології, охорони навколишнього 

середовища, розроблення науково-практичних основ, методів і 

підходів щодо процесів, які відбуваються у природних та 

штучних екосистемах, агроекосистемах та урбоекосистемах; їх 

раціонального використання; прогнозування їх стану; 

збалансоване природокористування, сприяння природному 

відновленню й формуванню біологічно стійких екосистем; 

підвищення продуктивності та якості екосистем, зооценозів та 

фітоценозів, їх охорони і захисту, стійкості, способів 

збереження та підвищення всіх властивостей екосистем, 

ведення природоохоронного господарства. 

Акцент на поглибленій спеціальній підготовці у сфері 

раціонального природокористування, створення штучних 

екосистем різного призначення – агроекосистем, 

урбоекосистем. Розроблення теоретичних і методологічних 

основ екологічного районування.  

Ключові слова: агроекологія, агроекосистеми, екосистеми, 

урбоекосистеми, агроекологічний моніторинг, біометоди, 

екологічна безпека, екологічна експертиза, збалансоване 



природокористування, технології захисту довкілля, екологічна 

стандартизація, екологічний менеджмент. 

Особливості 

програми 
Програма розвиває перспективи практичного опанування 

навичок екологічної діяльності, вказує орієнтири сучасного 

розвитку галузей народного господарства за умов сталого 

розвитку та збалансованого природокористування. 

Виконується в активному дослідницькому середовищі, 

зокрема шляхом: 

проходження науково-дослідної практики  у провідних 

підприємствах та організаціях; 

написання наукових робіт, тез, статей; 

презентації проведених досліджень та доповіді на науково-

практичних конференціях; 

презентації та публічний захист кваліфікаційної роботи 

(магістерської дипломної роботи). 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 

працевлаштування 
Фахівець підготовлений до роботи в наступних галузях 

народного господарства: сільське господарство, лісове 

господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними 

послуг, рибне господарство; водопостачання, каналізація, 

поводження з відходами; професійна, наукова та технічна 

діяльність (діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, 

технічні випробовування та дослідження, наукові дослідження 

та розробки, консультування з питань безпеки у сфері 

навколишнього середовища та з інших технічних питань); 

надання ландшафтних послуг (рослини для захисту від шуму, 

вітру, ерозії, збереження ландшафту та догляд за ним); 

державне управління загального характеру, соціально-

економічне управління (регулювання у сферах охорони 

здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім 

обов’язкового соціального страхування); освіта (професійно-

технічна освіта та рівні вищого професійно-технічного 

навчального закладу, вища освіта, інші види освіти); діяльність 

організацій промисловців і підприємств, професійних 

організацій. 

Робочі місця в Міністерстві екології та природних ресурсів 

України, Міністерстві аграрної політики і продовольства 

України, Департаменті охорони природних ресурсів, 

Департаменті екологічної безпеки та поводження з відходами, 

Державній екологічній інспекції України, Державному 

агентстві земельних ресурсів України, Державному агентстві 

лісових ресурсів України, вищих навчальних закладах 

аграрного та екологічного спрямування, науково-дослідних 

інститутах, обласних управліннях екології та природних 

ресурсів, господарствах сільськогосподарського та лісового 

напряму; може займати первинні посади: інженер з охорони 

навколишнього середовища, інженер з природокористування, 

інженер з відтворення природних екосистем, інженер з 

техногенно-екологічної безпеки, інженер з охорони 

природних екосистем, інженер-контролер, інженер-лаборант, 

еколог, експерт з екології, молодший науковий співробітник, 



науковий співробітник, науковий співробітник-консультант. 

Подальше 

навчання 
Можливість навчання за програмою третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 
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 кваліфікаційної 

роботи. 
6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони 

навколишнього середовища та збалансованого 

природокористування, що передбачає застосування основних 

теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 
1. 1 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

2. Здатність приймати обгрунтовані рішення. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Здатність розробляти та управляти проектами. 

5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

зрізних джерел. 

7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

(ФК) 

1. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідні для 

дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування. 

2.  Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

критичному осмисленні екологічних проблем. 

3. Здатність до використання принципів, методів та 

організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної 

діяльності. 

4. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та 



прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем 

у професійній діяльності. 

5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та 

нефахівців. 

6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в 

процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування. 

7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою 

екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією 

природокористування, в умовах неповної інформації та 

суперечливих вимог.  

8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі 

інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

9. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом 

творчого застосування існуючих та генерування нових ідей. 

10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних 

та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля 

та людину. 

7 – Програмні результати навчання 
 1. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти 

наук про довкілля. 

2. Уміти використовувати концептуальні екологічні 

закономірності у професійній діяльності.  

3. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції 

природознавства, сталого розвитку і методології наукового 

пізнання. 

4. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної 

діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих 

екологічних проектів в умовах суперечливих вимог. 

5. Демонструвати здатність до організації колективної 

діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів 

з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень. 

6. Знати новітні методи та інструментальні засоби 

екологічних досліджень, у тому числі методи математичного і 

геоінформаційного моделювання. 

7. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, 

виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності. 

8. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні 

знання, власні обгрунтування і висновки до фахівців і широкого 

загалу. 

9. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, 

основні підходи до прийняття рішень в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та 

методів захисту навколишнього середовища. 

11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з 

питань екології, природокористування та захисту довкілля. 

12. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та 

аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні 

середовища  



13. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів 

та господарської діяльності на довкілля. 

14. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії 

прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах. 

15. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої 

інформації та суперечливих вимог. 

16. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або 

природокористування в залежності від екологічних умов. 

17. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття 

з різних предметних галузей для вирішення практичних задач і 

проблем екології. 

18. Уміти використовувати сучасні методи обробки і 

інтерпретації інформації при проведенні інноваційної діяльності. 

19. Уміти самостійно планувати виконання інноваційного 

завдання та формулювати висновки за його результатами. 

20.  Володіти основами еколого-інженерного проектування та 

еколого-експертної оцінки впливу на довкілля. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 

забезпечення 

Розробники програми: 2 доктори сільськогосподарських наук, 

професори, 2 кандидати сільськогосподарських наук, доценти. 

Всі розробники є штатними співробітниками Полтавської 

державної аграрної академії. 

Гарант освітньо-професійної програми: доктор 

сільськогосподарських наук (03.00.16 – екологія (с.-г. науки)),  
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/; 

http://lib.pdaa.edu.ua/
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, що містить навчально-методичні 

матеріали з навчальних дисциплін; 

засоби діагностики якості вищої освіти; 

репозитарій ПДАА та ін. 

  



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) 

Кількі

сть 

креди

тів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОПП 

ОДЗП 1.01 Ділова іноземна мова 3 залік 

ОДЗП 1.02 Методологія та організація екологічних досліджень 4,5 залік 

ОДЗП 1.03  Охорона праці в галузі та цивільний захист 3 екзамен 

ОДЗП 1.04 Теорія сталого розвитку та екологічна політика 6 екзамен 

ОДПП 2.01 Агроекологічний моніторинг 6 екзамен 

ОДПП 2.02 Збалансоване природокористування в галузі 6 екзамен 

ОДПП 2.03 Поводження з відходами в галузі  6 екзамен 

ОДПП 2.04 Технології захисту довкілля 6 екзамен 

ПП 01 Науково-дослідна практика 9 диф.залік 

АЗВО 01 Підготовка магістерської дипломної роботи 15  

АЗВО 02 Захист магістерської дипломної роботи 1,5 захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 66 

Вибіркові компоненти ОПП 

Загальний обсяг вибіркових компонент 24 

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) 
кредитів % 

1. Обов’язкові компоненти ОПП 

Цикл 

загальної 

підготовки 

Теорія сталого розвитку та 

екологічна політика 

(6- екзамен) 

 

Охорона праці в галузі та 

цивільний захист 

(3- екзамен) 

16,5 18,3 
Ділова іноземна мова 

(3 – залік) 
  

Методологія та організація 

екологічних досліджень 

(4,5 – залік) 

  

Цикл  

професійної 

підготовки 

Поводження з відходами в галузі 

( 6- екзамен) 

Технології захисту довкілля 

(6 – екзамен) 

Агроекологічний моніторинг 

(6- екзамен) 

24 26,7 Збалансоване природокористування  

в галузі 

( 6- екзамен) 

  

Практична 

підготовка 
 

Науково-дослідна практика 

(9 – диф. залік) 
 9 10 

Державна 

атестація 

  

Підготовка  магістерської 

дипломної роботи  

 (15) 
16,5 18,3 

  

Захист магістерської дипломної 

роботи  

(1,5) 

Загальний 

обсяг 

обов’язкових 

компонент 

25,5 15 25,5 66,0 73,3 



Цикл 

1 курс 2 курс Всього 

1 семестр 

(кредити, форма контролю) 

2 семестр 

(кредити, форма контролю) 

3 семестр 

(кредити, форма контролю) 
кредитів % 

 

2. Вибіркові компоненти ОПП 

Всього 

вибіркова 

частина 

- 12 12 24 26,7 

ЗАГАЛЬНИЙ 

ОБСЯГ 

ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

25,5 27 37,5 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 шляхом 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 має засвідчувати здатність 

розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері екології, охорони 

навколишнього середовища та збалансованого 

природокористування,  що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Документи, які 

отримує 

випускник на 

основі успішного 

проходження 

атестації 

Документ встановленого зразка про присудження ступеня вищої 

освіти «Магістр» із присвоєнням кваліфікації: магістр з екології. 

 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 

 ЗК 1 ЗК 2 ЗК 3 ЗК 4 ЗК 5 ЗК 6 ЗК 7 ФК 1 ФК 2 ФК 3 ФК 4 ФК 5 ФК 6 ФК 7 ФК 8 ФК 9 ФК 10 

ОДЗП 1.01 
•    • • •     •      

ОДЗП 1.02 
• •    • • • • •   • • •   

ОДЗП 1.03  
• •    • •       •  •  

ОДЗП 1.04 
• •    • • • • • •  •  • •  

ОДПП 2.01 
• •     • •  • •   • •  • 

ОДПП 2.02 
• • • •   • • •        • 

ОДПП 2.03 
• •     •   • •   •  •  

ОДПП 2.04 
• • •    • •   •    •  • 

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

АЗВО 01 
 •    • • • • • • • • • • • • 



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 

ОДЗП 1.01 •      • •             

ОДЗП 1.02 
• • •  • •     •        •  

ОДЗП 1.03 
   • •         •       

ОДЗП 1.04        • •     •  • •    

ОДПП 2.01 
 •    •      • •        

ОДПП 2.02 
• • •       •      •     

ОДПП 2.03 
 •   •     •    •       

ОДПП 2.04 
 •    •   •   •        • 

ПП 01  • •  • •  • • • •      • • •  

АЗВО 01  • •  • •  • • • •       • •  

 

 

 


