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І Преамбула
Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь
знань 10 – «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія».
Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України
від 04.10.2018 р. № 1066
Стандарт розроблений членами підкомісії зі спеціальності 101 «Екологія»
Науково-методичної комісії № 7 з біології, природничих наук та математики
Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України:
Сафранов Тамерлан
Абісалович,
голова підкомісії
Хрутьба Вікторія
Олександрівна,
заступник голови
підкомісії
Шелест Зоя
Михайлівна,
секретар підкомісії
Лукашов Дмитро
Володимирович,
заступник голови
комісії, член
підкомісії
Внукова Наталія
Володимирівна
Волошкіна Олена
Семенівна
Грановська
Людмила
Миколаївна
Зеленько Юлія
Володимирівна
Мальований
Мирослав
Степанович
Масікевич Юрій
Григорович

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач
кафедри екології та охорони довкілля Одеського
державного екологічного університету;
доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри
екології та безпеки життєдіяльності Національного
транспортного університету;
кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри
екології Житомирського державного технологічного
університету;
доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри
екології та охорони навколишнього середовища
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка;
доктор технічних наук, професор, заступник завідувача
кафедри екології Харківського
національного автомобільно-дорожнього університету;
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
охорони праці та навколишнього середовища Київського
національного університету будівництва та архітектури;
доктор економічних наук, професор завідувач кафедри
сільськогосподарських меліорацій та економіки
природокористування Херсонського державного
аграрного університету;
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії
і інженерної екології Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна;
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
екології та збалансованого природокористування
Національного університету «Львівська політехніка»;
доктор біологічних наук, професор, професор кафедри
гігієни та екології вищого державного навчального
закладу України «Буковинський державний медичний
університет»;
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Параняк Роман
Петрович

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач
кафедри екології та біології Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького

Стандарт затверджено на засіданні підкомісії зі спеціальності 101
«Екологія» Науково-методичної комісії № 7 з біології, природничих наук та
математики Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
(протокол № 3 від 02.06.2016 р.).
Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науковометодичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 7 від
27.09.2016 р.).
Фахову експертизу проводили:
Адаменко Ярослав доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
Олегович
екології
Івано-Франківського
національного
університету нафти і газу;
Биковська Олена
доктор педагогічних наук, професор, віце-президент
Володимирівна
Міжнародної асоціації екологів університетів;
Георгіян Артем
начальник
Державної
екологічної
інспекції
у
Павлович
Харківській області.
Методичну експертизу проводили:
Захарченко Вадим
доктор технічних наук, професор, проректор з науковоМиколайович
педагогічної роботи Національного університету
«Одеська морська академія»;
Золотарьова Ірина
кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри
Олександрівна
інформаційних систем Харківського національного
економічного університету імені Семена Кузнеця;
Калашнікова Світлана доктор педагогічних наук, професор, директор
Андріївна
Інституту вищої освіти НАПН України;
Таланова Жаннета
доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий
Василівна,
співробітник, менеджер з аналітичної роботи
Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Стандарт розглянуто Міністерством екології та природних ресурсів
України та Федерацією роботодавців України
Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та
схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 101 «Екологія» Науковометодичної комісії № 7 з біології, природничих наук та математики Науковометодичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 8 від
18.04.2018 р.).
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ІІ Загальна характеристика
Рівень
вищої
освіти
Ступінь вищої
освіти
Галузь знань
Спеціальність
Обмеження
щодо
форм
навчання
Освітня
кваліфікація
Кваліфікація в
дипломі
Опис
предметної
області

Академічні
права
випускників

Другий (магістерський) рівень
Магістр
10 – Природничі науки
101 – Екологія
Обмеження відсутні
Магістр з екології
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – 101 Екологія
Спеціалізація – (зазначити назву спеціалізації за наявності)
Освітня програма – (зазначити назву)
Об’єкт: структура та функціональні компоненти екосистем
різного рівня та походження; антропогенний вплив на
довкілля та оптимізація природокористування.
Ціль навчання: формування у здобувачів вищої освіти
комплексу знань, умінь та навичок для застосування в
професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та
збалансованого природокористування.
Теоретичний зміст предметної області. Поняття, концепції,
принципи природничих наук, сучасної екології та їх
використання для охорони навколишнього середовища,
збалансованого природокористування та сталого розвитку.
Методи, методики та технології. Здобувач має оволодіти
методами збирання, обробки та інтерпретації результатів
екологічних досліджень.
Інструменти та обладнання: обладнання, устаткування та
програмне
забезпечення,
необхідне
для
натурних,
лабораторних та дистанційних досліджень будови та
властивостей екологічних систем різного рівня та
походження.
Можливість навчання за програмою третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти.

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня вищої
освіти магістра:
- освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС;
- освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС.
Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для
здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за
спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.
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ІV Перелік компетентностей випускника рівня магістр
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Спеціальні
(фахові)
компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері
екології,
охорони
довкілля
та
збалансованого
природокористування при здійсненні професійної діяльності
або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризуються
комплексністю і невизначеністю умов та вимог.
К01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
К02. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
К03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
К04. Здатність розробляти та управляти проектами.
К05. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
К07. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної
мети.
Додатково для освітньо-наукових програм:
К08. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
К09. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для
дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології,
охорони довкілля та збалансованого природокористування.
К10. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при
критичному осмисленні екологічних проблем.
К11. Здатність до використання принципів, методів та
організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної
діяльності.
К12. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та
прогнозування складних явищ, критичного осмислення
проблем у професійній діяльності.
К13. Здатність доводити знання та власні висновки до
фахівців та нефахівців.
К14. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в
процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології,
охорони довкілля та збалансованого природокористування.
К15. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою
екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією
природокористування, в умовах неповної інформації та
суперечливих вимог.
К16. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на
основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони
довкілля та збалансованого природокористування.
К17. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти
шляхом творчого застосування існуючих та генерування
нових ідей.
К18. Здатність оцінювати рівень негативного впливу
природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки
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на довкілля та людину.
V Нормативний зміст підготовки магістра, сформульований у
термінах результатів навчання
Програмні результати навчання
ПР01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.
ПР02. Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у
професійній діяльності.
ПР03. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства,
сталого розвитку і методології наукового пізнання.
ПР04. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності,
розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах
суперечливих вимог.
ПР05. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та
реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних
ресурсів та часових обмежень.
ПР06. Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень,
у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного
моделювання.
ПР07. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та
соціально-суспільній сферах діяльності.
ПР08. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні
обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.
ПР09. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи
до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та
суперечливих вимог.
ПР10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту
навколишнього середовища.
ПР11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології,
природокористування та захисту довкілля.
ПР12. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати
наслідки антропогенного впливу на природні середовища.
ПР13. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та
господарської діяльності на довкілля.
ПР14. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у
складних непередбачуваних умовах.
ПР15. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та
суперечливих вимог.
ПР16.
Вибирати
оптимальну
стратегію
господарювання
та/або
природокористування в залежності від екологічних умов.
Додатково для освітньо-наукових програм:
ПР17. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних
предметних галузей для вирішення теоретичних задач і проблем екології.
ПР18. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації
інформації при проведенні екологічних досліджень.
ПР19. Уміти самостійно планувати виконання дослідницького завдання та
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формулювати висновки за його результатами.
ПР20. Володіти основами виконання екологічних досліджень та екологоекспертної оцінки впливу на довкілля.
Додатково для освітньо-професійних програм:
ПР17. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних
предметних галузей для вирішення практичних задач і проблем екології.
ПР18. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації
інформації при проведенні інноваційної діяльності.
ПР19. Уміти самостійно планувати виконання інноваційного завдання та
формулювати висновки за його результатами.
ПР20. Володіти основами еколого-інженерного проектування та екологоекспертної оцінки впливу на довкілля.
VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти (ступеня вищої освіти
магістра)
Форма атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до
кваліфікаційної
роботи
(за наявності)

Атестація здійснюється у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна
робота
передбачає
самостійне
розв’язання комплексної проблеми у сфері екології,
охорони
довкілля
та/або
збалансованого
природокористування,
що
супроводжується
проведенням
досліджень
та/або
застосуванням
інноваційних підходів.
Основні результати кваліфікаційної роботи мають бути
апробовані, опубліковані та перевірені на плагіат.
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті
закладу вищої освіти або його структурного підрозділу,
або у репозитарії закладу вищої освіти.

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти
У закладі вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення
закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
(система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких
процедур і заходів:
1)
визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2)
здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3)
щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4)
забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників;
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5)
забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
6)
забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
7)
забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої
освіти та кваліфікації;
8)
забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками
закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і
забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату;
9)
інших процедур і заходів.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності
та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням
закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення
якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами
оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності
вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються
Національним агентством.
VIII Перелік нормативних документів, на яких базується Cтандарт
вищої освіти
Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];
Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої
освіти»
від
29.04.2015 р.
№ 266
[Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п];
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 р. № 1187 [Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page]
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної
рамки
кваліфікацій»
від
23.11.2011 р.
№ 1341
[Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п];
Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної
діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/];
Національний класифікатор України: «Класифікатор професій»
ДК 003: 2010ДК 003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com].

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих

О. І. Шаров
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Пояснювальна записка
Стандарт вищої освіти містить програмні компетентності, що визначають
специфіку підготовки магістрів зі спеціальності 101 – Екологія та програмні
результати навчання, які виражають те, що студент повинен знати, розуміти та
бути здатним виконувати після успішного завершення освітньої програми.
Вони узгоджені між собою та відповідають дескрипторам Національної рамки
кваліфікацій. Таблиця 1 показує відповідність визначених Стандартом
компетентностей та дескрипторів НРК. В таблиці 2 показана відповідність
програмних результатів навчання та компетентностей.
При реалізації освітньої-професійної магістерської програми акценти у
підготовці робляться на формуванні компетентностей інноваційного
спрямування, а при реалізації освітньої-наукової програми – компетентностей
дослідницького спрямування. Компетентність, яка формує виключно
дослідницьку складову позначена окремо (К08). Програмні результати
навчання, які визначають ступінь сформованості компетентностей
дослідницького або професійного спрямування, в залежності від типу освітньої
програми, позначені окремо зі збереженням паралельної нумерації (ПР17,
ПР18, ПР19, ПР20).
Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та
інших видів навчальної діяльності, необхідний для набуття означених
Стандартом компетентностей. Нормативний зміст підготовки визначається
дисциплінами, що забезпечують досягнення програмних результатів навчання.
При описі окремих дисциплін, практик та інших видів навчальної діяльності
потрібно визначити мету їх вивчення (компетентності, на формування яких
направлена дана дисципліна) та конкретні заплановані результати навчання, які
забезпечать досягнення програмних результатів навчання.
Наведений в Стандарті перелік компетентностей і програмних результатів
навчання не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні профілю
освітніх програм можуть вказувати додаткові компетентності і програмні
результати навчання, які відповідають варіативній складовій спеціалізації.
Заклад вищої освіти має право вводити додаткові форми атестації
здобувачів вищої освіти.
Додаткові інформаційні джерела
Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти,
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р.
№ 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р.
№ 1648), схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради
Міністерства освіти і науки України (протокол від 29.03.2016 № 3);
Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу:
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf];
Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http://
ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf];
Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні:
інформаційно-аналітичний огляд [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/
doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf];
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Європейська кредитна трансферна накопичувальна система:. Довідник
користувача [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users
_Guide-2015_Ukrainian.pdf].
EQF-LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режим
доступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf];
QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area
[Режим доступу:http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67];
Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти
[Режим доступу: file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigm
HE.pdf];
TUNING
(для
ознайомлення
зі
спеціальними
(фаховими)
компетентностями
та
прикладами
стандартів
[Режим
доступу:
http://www.unideusto.org/tuningeu/].
Інші рекомендовані джерела
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/
04_2016_ESG_2015.pdf];
International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO
Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/
documents/isced-2011- en.pdf];
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO
Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/
Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf].
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Таблиця 1
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам Національної рамки
кваліфікацій
Класифікація компетентностей за НРК

Знання

Загальні компетентності
К01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
+
К02. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
+
К03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
К04. Здатність розробляти та управляти проектами.
+
К05. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
К07. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.
К08. Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни.
+
Спеціальні (фахові) компетентності
К09. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або
+
інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого
природокористування.
К10. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні
+
екологічних проблем.
К11. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур
дослідницької та/або інноваційної діяльності.
К12. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ,
+
критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
К13. Здатність доводити до фахівців та нефахівців, знання та власні висновки.
+
К14. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення
професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого
природокористування/
К15. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом
+
довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та
суперечливих вимог.
К16. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних
підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування
К17. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого
застосування існуючих та генерування нових ідей

Уміння

+
+
+
+
+
+

Комунікація

Автономія та
відповідальність

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+
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К18. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних
факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину

+

+

Таблиця 2

+

+

+

+

+

+

+

+

К18

К17

К16

К15

К14

+

+

+

+

К13

К12

К11

+

К08

+

К07

+

К06

+

К05

+

К04

+

К03

+

К02

К10

Компетентності
Спеціальні (фахові) компетентності

К09

ПР01. Знати та розуміти фундаментальні і
прикладні аспекти наук про довкілля.
ПР02. Уміти використовувати
концептуальні екологічні закономірності у
професійній діяльності.
ПР03. Знати на рівні новітніх досягнень
основні концепції природознавства, сталого
розвитку і методології наукового пізнання.
ПР04. Знати правові та етичні норми для
оцінки професійної діяльності, розробки та
реалізації соціально-значущих екологічних
проектів в умовах суперечливих вимог.
ПР05. Демонструвати здатність до
організації колективної діяльності та
реалізації комплексних природоохоронних
проектів з урахуванням наявних ресурсів та
часових обмежень.
ПР06. Знати новітні методи та
інструментальні засоби екологічних
досліджень, у тому числі методи та засоби
математичного і геоінформаційного
моделювання.
ПР07. Уміти спілкуватися іноземною мовою

Загальні компетентності

К01

Програмні результати навчання

Інтегральна
компетентність

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей
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в науковій, виробничій та соціальносуспільній сферах діяльності.
ПР08. Уміти доносити зрозуміло і
недвозначно професійні знання, власні
обґрунтування і висновки до фахівців і
широкого загалу.
ПР09. Знати принципи управління
персоналом та ресурсами, основні підходи
до прийняття рішень в умовах
неповної/недостатньої інформації та
суперечливих вимог.
ПР10. Демонструвати обізнаність щодо
новітніх принципів та методів захисту
навколишнього середовища.
ПР11. Уміти використовувати сучасні
інформаційні ресурси з питань екології,
природокористування та захисту довкілля.
ПР12. Уміти оцінювати ландшафтне і
біологічне різноманіття та аналізувати
наслідки антропогенного впливу на
природні середовища.
ПР13. Уміти оцінювати потенційний вплив
техногенних об’єктів та господарської
діяльності на довкілля.
ПР14. Застосовувати нові підходи для
вироблення стратегії прийняття рішень у
складних непередбачуваних умовах.
ПР15. Оцінювати екологічні ризики за умов
недостатньої інформації та суперечливих
вимог.
ПР16. Вибирати оптимальну стратегію
господарювання та/або
природокористування в залежності від
екологічних умов.
ПР17. Критично осмислювати теорії,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Для освітньо-наукових програм
+
+

+

+
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принципи, методи і поняття з різних
предметних галузей для вирішення
теоретичних задач і проблем.
ПР18. Уміти використовувати сучасні
методи обробки і інтерпретації інформації
при проведенні екологічних досліджень.
ПР19. Уміти самостійно планувати
виконання дослідницького завдання та
формулювати висновки за його
результатами.
ПР20. Володіти основами виконання
екологічних досліджень та екологоекспертної оцінки впливу на довкілля.
ПР17. Критично осмислювати теорії,
принципи, методи і поняття з різних
предметних галузей для вирішення
практичних задач і проблем.
ПР18. Уміти використовувати сучасні
методи обробки і інтерпретації інформації
при проведенні інноваційної діяльності.
ПР19. Уміти самостійно планувати
виконання інноваційного завдання та
формулювати висновки за його
результатами.
ПР20. Володіти основами екологоінженерного проектування та екологоекспертної оцінки впливу на довкілля.

+

+

+

+

+

+

+

+

Для освітньо-професійних програм
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

