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ЛИСТ-ПІДТРИМКА 

для Ph.D. програми 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

в НТУ «Дніпровська політехніка» 

  

Сталий видобуток корисних копалин з екологічно чистими підходами до 

видобутку та переробки природних ресурсів сьогодні стертий як одне з 

найскладніших питань порядку денного XXI століття. Видобуток корисних копалин 

спричиняє найсильніший вплив на навколишнє середовище, включаючи 

забруднення води, ерозію ґрунту та забруднення ґрунту важкими металами, 

утворення провалів, коливання рівня ґрунтових вод, втрату біорізноманіття, 

впливаючи на здоров’я навколишнього населення, цілісність екосистеми тощо. У 

деяких країнах гірничовидобувні компанії дотримуються суворих національних 

екологічних стандартів і впроваджують заходи з реабілітації в районах видобутку, 

які значно зменшують вплив на навколишнє середовище. В іншому випадку низка 

техногенних наслідків, пов’язаних з ерозією оголених хвостосховищ, розкривних 

відвалів, схилів, шахтними водами та замуленням струмків, впливом дренажу 

кислотних шахт, викидами забруднюючих речовин у повітря тощо, буде актуальним 

для постраждалої території навіть після закриття гірничі роботи. 

Важкість впливу на навколишнє середовище в основному залежить від трьох 

факторів: наявності корисних копалин, інтенсивності та режиму видобувної 

діяльності в регіоні та ефективності природоохоронних заходів. Останнє пов’язане з 

наявністю професійних компаній і добре освічених фахівців у сфері екологічно 

відповідального видобутку корисних копалин і рекультивації територій після 

видобутку. 

Внаслідок гірничих робіт території потерпають від фізичного знищення 

навколишніх земель, утворення техногенних ландшафтів з кар’єрами та відвалами. 

Такі порушення можуть сприяти погіршенню екосистем місцевості та їх функцій для 

людського суспільства. В Україні значні площі займають розкривні породи та 

хвостосховища. Загальна площа зруйнованих гірничодобувних угідь перевищує 

2800 км2, з яких приблизно 1300 км² все ще експлуатуються, а 1500 км² підлягають 

рекультивації. Загальна кількість відходів гірничого виробництва перевищує 25 

млрд тон. Щорічно для потреб гірничодобувної промисловості відводиться 7–8 тис. 

га сільських і сільськогосподарських угідь. 

Рекультивація гірничих земель є найбільш проблемним завданням у колі 

екологічних проблем. Тим не менш, існує розрив між існуючими масштабними 

проблемами шахтних земель і відсутністю досвідчених фахівців у сфері екологічно 

чистої гірничо-меліоративної роботи з глибокими знаннями як технологічних, так і 

біологічних підходів. 

Проект DAAD «EcoMining: розробка інтегрованої Ph.D. програми сталого 

розвитку гірничої промисловості та екологічної діяльності» (2018-2022) 

зосереджена на розробці Ph.D. курсів, пов’язаних з питаннями Екомайнінгу та 

фіторемедіації земель, і надає низку цінних академічних та дослідницьких переваг 

для наявної Ph.D. програми 183 «Технології охорони навколишнього середовища» в 



8 

 

НТУ «Дніпровська політехніка» (НТУ «ДП»). Проект забезпечує передачу знань від 

ТУ “Фрайберзька гірнича академія” (ТУ ФГА) до НТУ «ДП» через спільні курси, 

семінари, стажування в лабораторних дослідженнях, літню школу та міжнародну 

конференцію, які стануть важливою стратегією для кваліфікації як викладачів, так і 

докторів філософії з НТУ «ДП», які готують експертів як з інженерно-

технологічними, так і з екологічним та ресурсним менеджментом і, таким чином, 

для подолання розриву між окремими дисциплінами в галузі видобутку корисних 

копалин, переробки корисних копалин, навколишнього середовища та суміжних 

секторів. 

Модулі з лекціями, семінарами, практичними курсами, тренінгами та літніми 

школами будуть розроблені співробітниками ТУ ФГА та НТУ «ДП». Таким чином, 

вони будуть служити освітнім і науковим потребам НТУ «ДП», а також інших 

регіональних університетів. Ці курси посилять Ph.D. програму 183 “Технології 

охорони навколишнього середовища”. Загальна програма для Ph.D. дисертації на 

основі угоди про довгострокову співпрацю в освіті та науці та подвійних дипломах 

між НТУ «ДП» і ТУ ФГА стануть одним із інструментів успішного розвитку 

Програми. 

Згадана вище Ph.D. програма має перспективи охоплення для коригування цілей 

програми до останніх потреб для сталого регіонального розвитку, інтеграції питань 

промисловості та влади з практичних питань у Ph.D. теми, а також підтримка 

аспірантів під час підготовки дисертації з відповідною інформацією та доступом до 

сайтів, об’єктів тощо. 

Таким чином, я рішуче підтримую програму Ph.D. 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» в НТУ «ДП» і вважаю, що вона забезпечує наукову, 

дослідницьку та освітню платформу для Ph.D. студентів і молодих дослідників на 

основі співпраці з висококваліфікованими професіоналами університетів-партнерів і 

галузей промисловості, що спеціалізуються в царині екологічно чистого та сталого 

видобутку мінеральних ресурсів. 

 
 
Професор, д-р Герман Хайльмайєр, 

Інститут Біологічних наук 

ТУ “Фрайберзька гірнича академія”   ________________________ 
              (підпис) 

 

 

 

 

Дата:  21 листопада 2018 року 
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ВСТУП 

 

Освітньо-наукова програма розроблена на основі проекту Стандарту вищої освіти 

підготовки докторів філософії спеціальності 183 Технології захисту навколишнього 

середовища. 

Освітньо-наукова програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання навчальних планів; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, індивідуальних 

завдань; 

– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації докторів філософії спеціальності 183 Технології захисту навколишнього 

середовищ; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньо-наукової програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ «ДП»; 

– викладачі НТУ «ДП», які здійснюють підготовку ступеня доктора філософії 

спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовищ; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 183 Технології захисту навколишнього 

середовищ; 

– приймальна комісія НТУ «ДП». 

Освітньо-наукова програма розроблена у 2017 році, щорічно доопрацьовувалася та 

поширюється на кафедри університету, які беруть участь у підготовці фахівців ступеня 

доктора філософії спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовищ. 

 

1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

1.1 Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

інститут (факультет) 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

гірничий факультет 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Доктор філософії з технології захисту навколишнього 

середовища 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Технології захисту навколишнього середовища» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, одиночний, 40 кредитів ЄКТС, термін 

навчання – 4 роки 

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася 

Цикл/рівень FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень, HPK – 9 рівень 

Передумови Особа має право здобувати ступінь доктора філософії за умови 

наявності в неї другого рівня вищої освіти зі спеціальності 

183 Технології захисту навколишнього середовища або з іншої 

спорідненої за галуззю знань чинного або попередніх переліків. 

Особам, які вступають з іншої спеціальності, можуть бути 

призначені додаткові вступні випробування 

Мова(и) викладання Українська (англійська) 

Термін дії освітньої Термін не може перевищувати 4 роки та/або період акредитації. 
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програми Допускається коригування відповідно до змін нормативної бази 

вищої освіти 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http:// ecology.nmu.org.ua. Інформаційний пакет за спеціальністю 

1.2 Мета освітньої програми 

Формування професійних компетентностей, необхідних для інноваційної науково-

дослідної діяльності та впровадження сучасних технологій захисту навколишнього 

середовища. 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  18 Виробництво та технології/ 183 Технології захисту 

навколишнього середовища  

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова, академічна 

Основний фокус 

освітньої програми  

Спеціальна освіта в галузі 18 Виробництво та технології за 

спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього 

середовища, що надає знання та навички з наукових досліджень. 

Ключові слова: технології захисту навколишнього середовища, 

екологічна безпека, об’єкти довкілля 

Особливості 

програми 

Викладацька практика обов’язкова. Реалізується англійською 

мовою для іноземних студентів 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

1. Професії, професійні назви робіт (згідно з чинною редакцією 

Національного класифікатора України: Класифікатор професій 

(ДК 003:2010): 

1237.1 Головний фахівець з охорони навколишнього середовища  

1237.1 Головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів 

та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші 

керівники 

1237.2 Начальник відділу охорони навколишнього середовища 

1237.2 Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та 

підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші 

керівники 

1494 Менеджери (управителі) екологічних систем 

2146.2 Інженер-технолог з очищення води 

2149.2 Експерт із енергозбереження та енергоефективності  

2149.2 Інженер з охорони навколишнього середовища  

2149.2 Інженер з техногенно-екологічної безпеки  

2149.2 Інженер-технолог з переробки відходів 

2211.2 Еколог 

2211.2 Експерт з екології 

2213.2 Інженер з охорони природних екосистем 

2213.2 Інженер з природокористування 

2213.2 Інженер з відтворення природних екосистем 

2213.2 Інженер з використання водних ресурсів 

2310.2 Викладач вищого навчального закладу 

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних 

закладів  

2411.2 Екологічний аудитор 

2442.2 Фахівець з управління природокористуванням/ 
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2. Професії, професійні назви робіт згідно International Standard 

Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): 

2133 Environmental Protection Professionals:  

•  Conservation officer 

•  Conservation scientist 

•  Ecologist 

•  Environmental adviser 

•  Environmental auditor 

•  Environmental consultant 

•  Environmental research scientist 

•  Environmental scientist 

•  Park ranger 

2143 Environmental Engineers: 

•  Air pollution analyst 

•  Air pollution control engineer 

•  Environmental analyst 

•  Environmental engineer 

•  Environmental remediation specialist 

•  Wastewater process engineer 

2263 Environmental and Occupational Health and Hygiene 

Professionals: 

•  Environmental health officer 

•  Occupational health and safety adviser 

•  Occupational hygienist 

•  Radiation protection expert 

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: FQ-EHEA – 

третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень, HPK – 9 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 

інституційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), що використовується для конвертації оцінок 

мобільних студентів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 

залежності від компетентностних характеристик (знання, уміння, 

комунікація, автономність і відповідальність) результатів 

навчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий ним 

рівень компетентностей відносно очікуваних, ідентифікуються та 

вимірюються під час контрольних заходів за допомогою 

критеріїв, що корелюються з дескрипторами Національної рамки 

кваліфікацій і характеризують співвідношення вимог до рівня 

компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою з 

урахуванням знань та навичок із наукових досліджень. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 

результатами поточного контролю або/та оцінюванням 

виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 

відповідей 

Форма випускної Форма атестації – публічний захист наукових досягнень у формі 
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атестації дисертації доктора філософії. 

Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з процедурою, 

визначеною системою забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти університетом. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 

засіданні разової спеціалізованої вченої ради. 

 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності за третім рівнем вищої освіти відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності за третім рівнем вищої освіти 

відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності 

Лабораторна та інструментальна база випускової кафедри та її 

філій на виробництві, акредитовані науково-дослідні лабораторії 

та галузеві інститути, прилади контролю стану довкілля, 

природоочисне обладнання. 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-

методичного та інформаційного забезпечення провадження 

освітньої діяльності за третім рівнем вищої освіти відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

1.7 Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність, про 

подвійне наукове керівництво тощо 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод про міжнародну мобільність, про 

подвійне наукове керівництво, про тривалі міжнародні проекти, 

що передбачають навчання аспірантів тощо 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти, викладання 

англійською мовою 

 

2 НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Інтегральна компетентність доктора філософії зі спеціальності 183 Технології 

захисту навколишнього середовища – здатність і готовність до саморозвитку, 

самоорганізації, використання інновацій, творчого потенціалу, діяти у нестандартних 

ситуаціях та нести відповідальність за прийняті рішення особисто та у творчих колективах. 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в області технологій охорони навколишнього 

середовища, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення (продукування), 

(відтворення) нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-

педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати якого 

мають наукову новизну, теоретичні та практичні значення. 

 

2.1 Загальні компетентності 

 

Загальні компетентності наведені у таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Загальні компетентності за стандартом вищої освіти 

Шифр Компетентності 

ЗК1 Здобуття компетентностей, достатніх для представлення та обговорення своїх 

наукових результатів іноземною мовою в усній та письмовій формах, розуміння 

іншомовних наукових текстів з відповідної галузі знань. 

ЗК2 Здатність до засвоєння системи спеціальних знань, щодо організації педагогічної 

діяльності у ЗВО та використання сучасних педагогічних технологій при 

підготовці технологів з захисту навколишнього середовища. Здатність до 

проектування цілей навчання й прогнозування шляхів професійного становлення 

фахівців технологів з захисту навколишнього середовища. 

ЗК3 Здатність ставити задачі математичного моделювання, та здійснювати одноосібно 

і у складі колективів аналіз і синтез структурних, функціональних, інформаційних 

моделей. 

ЗК4 Дослідницькі здатності в області природозахисних технологій. Компетентність 

виконувати оригінальні дослідження в теоретичній та експериментальній галузі 

технологій захисту довкілля і досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання. Здатність управління науковими проектами.  

ЗК5 Здатність до оформлення прав на результати наукової діяльності. Здатність 

оцінювати поточну ситуацію при організації трансферу технологій. Здатність 

оцінювати ризики комерціалізації результатів наукових досліджень. 

 

2.2 Спеціальні компетентності за стандартом вищої освіти 

 

Спеціальні компетентності доктора філософії з технологій захисту навколишнього 

середовища наведені в таблицях 2.2 і 2.3.  

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – Технології захисту навколишнього 

середовища. 

 

Таблиця 2.2 – Спеціальні компетентності доктора філософії з технологій захисту 

навколишнього середовища за стандартом вищої освіти 

Шифр Компетентності 

СК1 Технологічні здатності. Компетентність у використанні наукового обладнання та 

технологій, що відносяться до технологій захисту компонентів довкілля. 

СК2 Конструкторські здатності. Компетентність проектувати технології ефективного 

захисту навколишнього середовища. 

СК3 Здатність оцінювати і управляти екологічною безпекою та екологічними 

ризиками. 

СК4 Здатність аналізувати, розробляти та впроваджувати у виробництво технології 

безпечного поводження з відходами. 

СК5 Здатність проводити комплексний моніторинг якості атмосферного повітря та 

впроваджувати у виробництво сучасні технології, обладнання, пристрої для 

очистки викидів в атмосферу забруднюючих речовин. 

СК6 Здатність проводити комплексний моніторинг стану водних екосистем якості 

поверхневих вод водних об’єктів та розробляти технології доочистки стічних вод 

з населених пунктів, ферм, промислових підприємств. 

СК7 Здатність проведення контролю за станом і родючістю ґрунтового покриву, 

станом сільськогосподарських угідь і деградованими землями та розробляти 

технології рекультивації порушених земель. 
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Шифр Компетентності 

СК8 Здатність оцінювати еколого-економічні наслідки антропогенної діяльності та 

впроваджувати інноваційні технології щодо зменшення негативного впливу на 

довкілля. 

 

Таблиця 2.3 – Спеціальні компетентності доктора філософії, що визначені закладом вищої 

освіти 

Шифр Компетентності 

СК09 Здатність володіти термінологією технологій захисту навколишнього середовища 

СК10 Здатність засвоювати історію розвитку та сучасного стану наукових знань за 

спеціальністю 

СК11 Здатність засвоювати основні концепції розвитку технологій захисту 

навколишнього середовища 

СК12 Здатність засвоювати теоретичні та практичні проблеми захисту довкілля 

 

3 ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Вибіркові компетентності докторів філософії подані у таблицях з 3.1 по 3.4. 

  Об’єкт професійної діяльності – технології захисту довкілля при утилізації відходів. 

 

Таблиця 3.1 – Компетентності доктора філософії, блок 1 «Ресурсозбереження та управління 

й поводження з техногенними відходами» 

Шифр Компетентності 

ВК1.1 Здатність використовувати нові підходи у дослідженнях технологій управління та 

поводження з техногенними відходами 

ВК1.2 Здатність використовувати нові підходи у дослідженнях ресурсозбереження 

технологій переробки відходів 

  Об’єкт професійної діяльності – технології захисту атмосферного повітря 

 

Таблиця 3.2 – Компетентності доктора філософії, блок 2 «Захист атмосферного повітря 

техногенно-навантажених територій» 

   

Шифр Компетентності 

ВК2.1 Здатність використовувати нові підходи у дослідженнях технологій захисту 

атмосферного повітря 

ВК2.2 Здатність використовувати сучасні методи оцінки якості атмосферного повітря 

техногенно-навантажених територій 

            Об’єкт професійної діяльності – технології захисту водних ресурсів. 

 

Таблиця 3.3 – Компетентності доктора філософії, блок 3 «Захист водних ресурсів» 

Шифр Компетентності 

ВК3.1 Здатність вирішувати задачі та проблеми захисту водних ресурсів з 

використанням екологічно безпечних технологій 
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ВК3.2 Здатність використовувати сучасні методи оцінки та прогнозування якості водних 

ресурсів 

  Об’єкт професійної діяльності – технології захисту земної поверхні та грунтів. 

 

Таблиця 3.4 – Компетентності доктора філософії, блок 4 «Захист земної поверхні та грунтів» 

Шифр Компетентності 

ВК4.1 Здатність враховувати сучасні тенденції досліджень захисту земної поверхні та 

ґрунту 

ВК4.2 Здатність використовувати нові підходи у дослідженнях методів контролю стану 

земної поверхні та грунтів  

4 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання бакалавра зі спеціальності 

131 Прикладна механіка, що визначають нормативний зміст підготовки і корелюються з 

переліком загальних компетентностей відповідно до стандарту вищої освіти, наведені у 

таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Загальні результати навчання доктора філософії 

Шифр 

резуль-

татів 

Результати навчання 

ЗР1 Опанування іноземної мови в обсязі достатньому для представлення та 

обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською 

або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а 

також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної 

спеціальності. 

Уміння на слух сприймати інформацію на іноземній мові, фахових проблем 

технологій захисту навколишнього середовища. Уміння представляти наукові 

результати в усній та письмовій формах на наукових конференціях та виданні 

наукових публікацій на іноземній мові.  

Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової 

презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, 

застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 

організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами 

та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації 

прав інтелектуальної власності 

ЗР2 Знати педагогічні технології вивчення навчальних дисциплін. Уміти здійснювати 

навчання при підготовці технологів з захисту навколишнього середовища. Уміти 

проектувати цілі навчання, підбирати та впроваджувати у навчальний процес 

ефективні технології навчання та виховання. Уміти вивчати та впроваджувати у 

навчальний процес передовий педагогічний досвіду з вивчення фахових 

навчальних дисциплін. Формування системного наукового світогляду, 

професійної етики та загального культурного кругозору. 

ЗР3 Знання способів структурування об’єктів моделювання, методів подання та 

перетворення структурних моделей; загальної методології ідентифікації об’єктів 

математичними моделями; особливостей застосування методів інтерполяції, 

апроксимації, статистичної обробки даних; імітаційного моделювання, 

методології оцінювання результатів моделювання, характеристик програмних 
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пакетів для моделювання. 

ЗР4 Знання  в області наукових досліджень  природозахисних технологій. Уміння 

виконувати оригінальні дослідження в теоретичній та експериментальній галузі 

технологій захисту довкілля і досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання. Уміння управляти науковими проектами. 

ЗР5 Знання основних механізмів дій теоретичних та прикладних засад охорони прав на 

результати  наукової діяльності. Уміти здійснювати реєстрацію прав на результати 

інтелектуальної діяльності. Знання основних форм та принципів організації 

трансферу технологій, правових та економічних питань із створення нових 

технологічних процесів. Уміння оцінювати ризики комерціалізації результатів 

наукових досліджень. 

 

Спеціальні результати навчання, що визначають нормативний зміст підготовки, 

наведені у таблиці 4.2.  

 

Таблиця 4.2 – Спеціальні результати навчання доктора філософії з прикладної 

механіки 

Шифр 

резуль-

татів 

Результати навчання 

СР1 Уміння створювати нові технологічні процеси та технології. Уміння прогнозувати 

та управляти технологічними процесами захисту навколишнього середовища для 

попередження негативних впливів на його компоненти. 

СР2 Уміння конструювати та проектувати нові засоби захисту навколишнього 

середовища. 

СР3 Знання методів оцінювання рівня екологічної безпеки та розрахунків ризиків. 

Уміти забезпечувати мінімальний негативний рівень впливу технологій, 

технологічних процесів на життєдіяльність людини та на стан довкілля.  

СР4 Уміння розробляти технологічну документацію у сфері поводження з відходами 

та проекти локалізації і ліквідації наслідків несанкціонованого зберігання 

небезпечних відходів. 

СР5 Уміння використовувати обладнання, прилади для моніторингу якості 

атмосферного повітря, застосовувати методи біотестування або біомоніторингу 

для оцінки впливу атмосферного повітря на людину. Знання сучасних технологій, 

технологічного обладнання очищення викидів в атмосферу забруднювальних 

речовин стаціонарними та нестаціонарними джерелами. 

СР6 Уміння аналізувати якість поверхневих вод та здійснювати комплексну оцінку їх 

придатності для різноцільового призначення. Уміння здійснювати контроль стану 

водних екосистем з використанням методів біоіндикації та біотестування. Знання 

технологій, способів, методів очищення стічних вод населених пунктів та 

промислових підприємств. 

СР7 Уміння проводити аналізи та оцінювати агроекологічний стан ґрунтів та 

сільськогосподарських угідь. Уміння здійснювати оцінку стану та розробляти 

проекти рекультивації деградованих земель. Уміння розробляти проекти 

дезактивації та рекультивації земель забруднених радіонуклідами. 

СР8 Уміння оцінювати еколого-економічні збитки від погіршення стану водних 

об’єктів, ґрунтів та атмосферного повітря, а також діяльності промислових 

підприємств. Знання інноваційних технологій захисту довкілля, які забезпечують 

мінімальне накопичення відходів, повторне використання води, 

ресурсоенергозбереження. 
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5 ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Вибірковий зміст спеціальної підготовки, сформульований у термінах результатів 

навчання, представлений у таблицях з 5.1 по 5.4. 

 

Таблиця 5.1 – Результати навчання доктора філософії, блок 1 «Ресурсозбереження та 

управління й поводження з техногенними відходами»» 

Шифр 

компе-

тентн. 

Шифр 

резуль-

татів 

Результати навчання 

ВК1.1 ВР1.1 Використовувати нові підходи у дослідженнях технологій управління 

та поводження з техногенними відходами 

ВК1.2 ВР1.2 Використовувати нові підходи у дослідженнях ресурсозбереження 

технологій переробки відходів 

   Таблиця 5.2 – Результати навчання доктора філософії, блок 2 «Захист атмосферного повітря 

техногенно-навантажених територій» 

Шифр 

компе-

тентн. 

Шифр 

резуль-

татів 

Результати навчання 

ВК2.1 ВР2.1 Використовувати нові підходи у дослідженнях технологій захисту 

атмосферного повітря 

ВК2.2 ВР2.2 Використовувати сучасні методи оцінки якості атмосферного повітря 

техногенно-навантажених територій 

   Таблиця 5.3 – Результати навчання доктора філософії, блок 3 «Захист водних ресурсів»    

Шифр 

компе-

тентн. 

Шифр 

резуль-

татів 

Результати навчання 

ВК3.1 ВР3.1 Вирішувати задачі та проблеми захисту водних ресурсів з 

використанням екологічно безпечних технологій 

ВК3.2 ВР3.2 Використовувати сучасні методи оцінки та прогнозування якості 

водних ресурсів 

   Таблиця 5.4 – Результати навчання доктора філософії, блок 4 «Захист земної поверхні та 

грунтів» 

Шифр 

компе-

тентн. 

Шифр 

резуль-

татів 

Результати навчання 

ВК4.1 ВР4.1 Враховувати сучасні тенденції досліджень захисту земної поверхні та 

ґрунту 

ВК4.2 ВР4.2 Використовувати нові підходи у дослідженнях методів контролю стану 

земної поверхні та грунтів 

   6 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 

Розподіл результатів навчання за освітніми компонентами наданий у таблиці 6.1. 

 

Таблиця 6.1 – Розподіл результатів навчання за освітніми компонентами 
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Шифр Результати навчання Найменування освітніх компонентів 

  1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА   

ЗР1 Опанування іноземної мови в обсязі 

достатньому для представлення та 

обговорення результатів своєї наукової 

роботи іноземною мовою (англійською 

або іншою відповідно до специфіки 

спеціальності) в усній та письмовій 

формі, а також для повного розуміння 

іншомовних наукових текстів з 

відповідної спеціальності. 

Уміння на слух сприймати інформацію 

на іноземній мові, фахових проблем 

технологій захисту навколишнього 

середовища. Уміння представляти 

наукові результати в усній та письмовій 

формах на наукових конференціях та 

виданні наукових публікацій на 

іноземній мові.  

Набуття універсальних навичок 

дослідника, зокрема усної та письмової 

презентації результатів власного 

наукового дослідження українською 

мовою, застосування сучасних 

інформаційних технологій у науковій 

діяльності, організації та проведення 

навчальних занять, управління 

науковими проектами та/або складення 

пропозицій щодо фінансування 

наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності 

Іноземна мова для науки і освіти 

(англійська/німецька/французька); 

Філософія науки та професійна етика; 

Прикладна педагогіка та психологія вищої 

школи; 

Презентація результатів наукових 

досліджень та управління науковими 

проектами українською науковою мовою; 

Викладацька практика 

ЗР2 Знати педагогічні технології вивчення 

навчальних дисциплін. Уміти 

здійснювати навчання при підготовці 

технологів з захисту навколишнього 

середовища. Уміти проектувати цілі 

навчання, підбирати та впроваджувати у 

навчальний процес ефективні технології 

навчання та виховання. Уміти вивчати 

та впроваджувати у навчальний процес 

передовий педагогічний досвіду з 

вивчення фахових навчальних 

дисциплін. Формування системного 

наукового світогляду, професійної 

етики та загального культурного 

кругозору. 

Філософія науки та професійна етика; 

Прикладна педагогіка та психологія вищої 

школи; 

Викладацька практика 

ЗР3 Знання способів структурування 

об’єктів моделювання, методів подання 

та перетворення структурних моделей; 

загальної методології ідентифікації 

об’єктів математичними моделями; 

Сучасні інформаційні технології у 

науковій діяльності 
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Шифр Результати навчання Найменування освітніх компонентів 

особливостей застосування методів 

інтерполяції, апроксимації, 

статистичної обробки даних; 

імітаційного моделювання, методології 

оцінювання результатів моделювання, 

характеристик програмних пакетів для 

моделювання. 

ЗР4 Знання  в області наукових досліджень  

природозахисних технологій. Уміння 

виконувати оригінальні дослідження в 

теоретичній та експериментальній 

галузі технологій захисту довкілля і 

досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання. Уміння 

управляти науковими проектами. 

Сучасні інформаційні технології у 

науковій діяльності; 

Винахідництво та реєстрація прав на 

інтелектуальну власність, оцінка 

економічної ефективності інноваційних 

розробок; 

Презентація результатів наукових 

досліджень та управління науковими 

проектами українською науковою мовою 

ЗР5 Знання основних механізмів дій 

теоретичних та прикладних засад 

охорони прав на результати  наукової 

діяльності. Уміти здійснювати 

реєстрацію прав на результати 

інтелектуальної діяльності. Знання 

основних форм та принципів організації 

трансферу технологій, правових та 

економічних питань із створення нових 

технологічних процесів. Уміння 

оцінювати ризики комерціалізації 

результатів наукових досліджень. 

Винахідництво та реєстрація прав на 

інтелектуальну власність, оцінка 

економічної ефективності інноваційних 

розробок; 

Презентація результатів наукових 

досліджень та управління науковими 

проектами українською науковою мовою 

СР1 Уміння створювати нові технологічні 

процеси та технології. Уміння 

прогнозувати та управляти 

технологічними процесами захисту 

навколишнього середовища для 

попередження негативних впливів на 

його компоненти. 

Наукові та інноваційні напрямки 

природоохоронної діяльності 

СР2 Уміння конструювати та проектувати 

нові засоби захисту навколишнього 

середовища. 

Наукові та інноваційні напрямки 

природоохоронної діяльності 

СР3 Знання методів оцінювання рівня 

екологічної безпеки та розрахунків 

ризиків. Уміти забезпечувати 

мінімальний негативний рівень впливу 

технологій, технологічних процесів на 

життєдіяльність людини та на стан 

довкілля. 

Наукові та інноваційні напрямки 

природоохоронної діяльності 

СР4 Уміння розробляти технологічну 

документацію у сфері поводження з 

відходами та проекти локалізації і 

ліквідації наслідків несанкціонованого 

зберігання небезпечних відходів. 

Наукові та інноваційні напрямки 

природоохоронної діяльності 
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Шифр Результати навчання Найменування освітніх компонентів 

СР5 Уміння використовувати обладнання, 

прилади для моніторингу якості 

атмосферного повітря, застосовувати 

методи біотестування або 

біомоніторингу для оцінки впливу 

атмосферного повітря на людину. 

Знання сучасних технологій, 

технологічного обладнання очищення 

викидів в атмосферу забруднювальних 

речовин стаціонарними та 

нестаціонарними джерелами. 

Наукові та інноваційні напрямки 

природоохоронної діяльності 

СР6 Уміння аналізувати якість поверхневих 

вод та здійснювати комплексну оцінку 

їх придатності для різноцільового 

призначення. Уміння здійснювати 

контроль стану водних екосистем з 

використанням методів біоіндикації та 

біотестування. Знання технологій, 

способів, методів очищення стічних вод 

населених пунктів та промислових 

підприємств. 

Наукові та інноваційні напрямки 

природоохоронної діяльності 

СР7 Уміння проводити аналізи та оцінювати 

агроекологічний стан ґрунтів та 

сільськогосподарських угідь. Уміння 

здійснювати оцінку стану та розробляти 

проекти рекультивації деградованих 

земель. Уміння розробляти проекти 

дезактивації та рекультивації земель 

забруднених радіонуклідами. 

Наукові та інноваційні напрямки 

природоохоронної діяльності 

СР8 Уміння оцінювати еколого-економічні 

збитки від погіршення стану водних 

об’єктів, ґрунтів та атмосферного 

повітря, а також діяльності 

промислових підприємств. Знання 

інноваційних технологій захисту 

довкілля, які забезпечують мінімальне 

накопичення відходів, повторне 

використання води, 

ресурсоенергозбереження. 

Наукові та інноваційні напрямки 

природоохоронної діяльності 

  2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА   

  Блок 1 «Ресурсозбереження та 

управління й поводження з 

техногенними відходами»» 

  

ВР1.1 Використовувати нові підходи у 

дослідженнях технологій управління та 

поводження з техногенними відходами 

Управління та поводження з 

техногенними відходами  

ВР1.2 Використовувати нові підходи у 

дослідженнях ресурсозбереження 

технологій переробки відходів 

Ресурсозберігаючі технології переробки 

відходів 

  Блок 2 «Захист атмосферного повітря   
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Шифр Результати навчання Найменування освітніх компонентів 

техногенно-навантажених територі» 

ВР2.1 Використовувати нові підходи у 

дослідженнях технологій захисту 

атмосферного повітря 

Сучасні технології захисту атмосферного 

повітря 

ВР2.2 Використовувати сучасні методи оцінки 

якості атмосферного повітря 

техногенно-навантажених територій 

Методи оцінки якості атмосферного 

повітря техногенно-навантажених 

територій 

  Блок 3 «Захист водних ресурсів»   

ВР3.1 Вирішувати задачі та проблеми захисту 

водних ресурсів з використанням 

екологічно безпечних технологій 

Екологічно безпечні технології 

використання водних ресурсів 

ВР3.2 Використовувати сучасні методи оцінки 

та прогнозування якості водних 

ресурсів 

Методи оцінки та прогнозування якості 

водних ресурсів 

  Блок 4 «Захист земної поверхні та 

грунтів» 

  

ВР4.1 Враховувати сучасні тенденції 

досліджень захисту земної поверхні та 

ґрунту 

Інноваційні технології захисту земної 

поверхні та грунтів 

ВР4.2 Використовувати нові підходи у 

дослідженнях методів контролю стану 

земної поверхні та грунтів 

Методи контролю стану земної поверхні 

та грунтів 

 

7 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 

Розподіл обсягу програми за освітніми компонентами наданий у таблиці 7.1. 

 

Таблиця 7.1 – Розподіл обсягу програми за освітніми компонентами 

№ 

з/п 
Освітній компонент 
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1 2 3 4 5 6 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 30,0       

1.1 Цикл загальної підготовки 10,0        

З1 Філософія науки та професійна етика 4,0 іс ФП 3;4 

З2 Іноземна мова для науки і освіти 

(англійська/німецька/французька) 

6,0 іс ІнМов 1;2;3;4 

З3 Прикладна педагогіка та психологія вищої школи 3,0 дз ФП 1;2 

1.2 Цикл спеціальної підготовки 14,0       

1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань 11,0       

Б1 Сучасні інформаційні технології у науковій 

діяльності 

3,0 іс ВМ 5;6 

Б2 Винахідництво та реєстрація прав на інтелектуальну 

власність, оцінка економічної ефективності 

3,0 дз ПЕППУ 5;6 



 

23 
 

1 2 3 4 5 6 

інноваційних розробок 

Б3 Презентація результатів наукових досліджень та 

управління науковими проектами українською 

науковою мовою 

5,0 дз ГІО, 

ФМК 

1;2;3;4 

1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю 3,0        

Ф1 Наукові та інноваційні напрямки природоохоронної 

діяльності 

3,0 іс ЕТЗНС 5;6 

1.3 Практична підготовка за спеціальністю 3,0       

П1 Викладацька практика 3,0 дз ЕТЗНС 8 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 10,0       

  Блоки дисциплін за вибором студента         

2.1 Блок 1 «Ресурсозбереження та управління й 

поводження з техногенними відходами»» 

        

В1.1 Ресурсозберігаючі технології переробки відходів 5,0 дз ЕТЗНС 7;8 

В1.2 Управління та поводження з техногенними 

відходами 

5,0 дз ЕТЗНС 7;8 

2.2 Блок 2  «Захист атмосферного повітря техногенно-

навантажених територі» 

        

В2.1 Сучасні технології захисту атмосферного повітря 5,0 дз ЕТЗНС 7;8 

В2.2 Методи оцінки якості атмосферного повітря 

техногенно-навантажених територій 

5,0 дз ЕТЗНС 7;8 

2.3 Блок 3 «Захист водних ресурсів»         

В3.1 Екологічно безпечні технології використання водних 

ресурсів 

5,0 дз ЕТЗНС 7;8 

В3.2 Методи оцінки та прогнозування якості водних 

ресурсів 

5,0 дз ЕТЗНС 7;8 

2.4 Блок 4 «Захист земної поверхні та грунтів»         

В4.1 Інноваційні технології захисту земної поверхні та 

грунтів 

5,0 дз ЕТЗНС 7;8 

В4.2 Методи контролю стану земної поверхні та грунтів 5,0 дз ЕТЗНС 7;8 

Разом за нормативною та вибірковою частинами 40,0       

Примітка. ФП – кафедра філософії та педагогіки; ІнМов – кафедра іноземних мов; 

ВМ – кафедра вищої математики; ПЕППУ – кафедра прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління; ГІО – кафедра гірничої інженерії та освіти; ФМК – кафедра 

філології та мовної комунікації; ЕТЗНС – кафедра екології та технологій захисту 

навколишнього середовища. 

 

8 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 
 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою навчання 

наведена у таблицях з 8.1 по 8.4. 
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Таблиця 8.1 – Нормативна частина та блок 1  «Ресурсозбереження та управління й 

поводження з техногенними відходами»» 

 

К
у
р
с 

С
ем

ес
тр

 

Ч
в
ер

ть
 

Шифри освітніх компонентів 

К
р
ед

и
ти

 

Кількість освітніх компонентів, 

що вивчаються протягом 

ч
в
ер

ті
 

се
м

ес
тр

у
 

н
ав

ч
ал

ь
н

о
г

о
 р

о
к
у

 

1 

1 
1 З2;З3;Б3 

18 

3 
3 

4 
2 З2; З3; Б3 3 

2 
3 З2;З1;Б3 3 

3 
4 З1; З2; Б3 3 

2 

3 
5 Б1;Б2;Ф1 

22 

3 
3 

6 
6 Б1; Б2; Ф1 3 

4 
7 В1.1; В1.2 2 

3 
8 В1.1; В1.2; П1 3 

 

 

Таблиця 8.2 – Нормативна частина та блок 2 «Захист атмосферного повітря техногенно-

навантажених територій» 

    

К
у
р
с 

С
ем

ес
тр

 

Ч
в
ер

ть
 

Шифри освітніх компонентів 

К
р
ед

и
ти

 

Кількість освітніх компонентів, 

що вивчаються протягом 

ч
в
ер

ті
 

се
м

ес
тр

у
 

н
ав

ч
ал

ь
н

о
го

 

р
о
к
у

 

1 

1 
1 З2;З3;Б3 

18 

3 
3 

4 
2 З2; З3; Б3 3 

2 
3 З2;З1;Б3 3 

3 
4 З1; З2; Б3 3 

2 

3 
5 Б1;Б2;Ф1 

22 

3 
3 

6 
6 Б1; Б2; Ф1 3 

4 
7 В2.1; В2.2 2 

3 
8 В2.1; В2.2; П1 3 
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Таблиця 8.3 – Нормативна частина та блок 3 «Захист водних ресурсів» 

    
К

у
р
с 

С
ем

ес
тр

 

Ч
в
ер

ть
 

Шифри освітніх компонентів 

К
р
ед

и
ти

 Кількість освітніх компонентів, 

що вивчаються протягом 

ч
в
ер

ті
 

се
м

ес
тр

у
 

н
ав

ч
ал

ь
н

о
го

 

р
о
к
у

 

1 

1 
1 З2;З3;Б3 

18 

3 
3 

4 
2 З2; З3; Б3 3 

2 
3 З2;З1;Б3 3 

3 
4 З1; З2; Б3 3 

2 

3 
5 Б1;Б2;Ф1 

22 

3 
3 

6 
6 Б1; Б2; Ф1 3 

4 
7 В3.1; В3.2 3 

3 
8 В3.1; В3.2; П1 2 

 

 

 

Таблиця 8.4 – Нормативна частина та блок 4 «Захист земної поверхні та грунтів 

 

К
у
р
с 

С
ем

ес
тр

 

Ч
в
ер

ть
 

Шифри освітніх компонентів 

К
р
ед

и
ти

 

Кількість освітніх компонентів, 

що вивчаються протягом 

ч
в
ер

ті
 

се
м

ес
тр

у
 

н
ав

ч
ал

ь
н

о
го

 р
о
к
у
 

1 

1 
1 З2;З3;Б3 

18 

3 
3 

4 
2 З2; З3; Б3 3 

2 
3 З2;З1;Б3 3 

3 
4 З1; З2; Б3 3 

2 

3 
5 Б1;Б2;Ф1 

22 

3 
3 

6 
6 Б1; Б2; Ф1 3 

4 
7 В4.1; В4.2 2 

3 
8 В4.1; В4.2; П1 3 
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9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних матеріалів 

міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1) Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 04.11.2017). 

2) Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017). 

3) Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ 

laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 

4) Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 щодо 

використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх програм. 

5) Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 600 у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 № 1648. 

6) Проект стандарту вищої освіти підготовки доктора філософії наук з спеціальності 

183 Технології захисту навколишнього середовища. СВО-2017. – К.: МОН України, 2017. – 

15 с.  

7) Стандарт вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» Проектування освітнього 

процесу, затверджений вченою радою 15.11.2016, протокол № 15. URL: 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_ department/docs/ 

(дата звернення: 04.11.2017). 

8) Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347. «Ліцензійні 

умови провадження освітньої діяльності закладів освіти» 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF 

9) Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2018 № 1/9–377 щодо надання 

роз’яснень стосовно освітніх програм. 

10) Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» / М-во освіти і науки 

України, Нац. техн. ун-т. – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 25 с. 

 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку прийому 

аспірантів на навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться в дію з 1-

го вересня 2019 року. 

Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до змін 

нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення якості вищої 

освіти несе завідувач кафедри екології та  технологій захисту навколишнього середовища. 
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