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ВСТУП 
 

Наказом МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» вищим 

навчальним закладам запропоновано розробити та запровадити з 1 вересня 2016 року освітні 

програми та навчальні плани згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту». 

Для створення тимчасової освітньої програми за відсутності методології і методичних 

рекомендацій використовувались такі положення Закону України «Про вищу освіту»:  

1) ст. 1, п. 1. 17 – освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-наукова) – система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає: 

– вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; 

– перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення; 

– кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; 

– очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач відповідного 

ступеня вищої освіти; 

2) ст. 10, п. 3 – стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 

– обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; 

– перелік компетентностей випускника; 

– нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання (сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей); 

– форми атестації здобувачів вищої освіти; 

– вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

3) ст. 5, п.1 – перший (бакалаврський) рівень передбачає здобуття особою теоретичних 

знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних 

обов’язків за обраною спеціальністю;  

4) ст. 1 п. 1.13 – компетентність визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні 

вищої освіти; 

5) ст. 1 п. 1.19 – результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, 

освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону України «Про вищу 

освіту») така структура освітньої програми: 

– виявлення видів і змісту професійної діяльності бакалавра за обраною спеціальністю 

(змісту вищої освіти) з урахуванням вимог професійних стандартів або еквівалентної 

нормативної бази; 

– регламентація системи компетентностей бакалавра (змісту вищої освіти) як 

здатностей для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю з 

урахуванням вимог професійних стандартів або еквівалентної нормативної бази та вимог 

Національної рамки кваліфікацій до рівня освіти; 

– розподіл компетентностей та кредитів на їх опанування за видами навчальної 

діяльності (навчальні дисципліни, практики, індивідуальні завдання); 

– визначення результатів навчання (змісту навчання) через декомпозицію та 

конкретизацію компетентностей і формування системи умінь й відповідних знань у 

програмах усіх видів навчальної діяльності здобувача – документах безпосередньої реалізації 

вищої освіти. 

Реалізація компетентнісного підходу до проектування вищої освіти шляхом створення 

однозначного зв'язку запланованих компетентностей (зовнішніх цілей вищої освіти) і 

результатів навчання за програмами дисциплін, практик та індивідуальних завдань (реалізація 

цілей) є вирішальним чинником якості вищої освіти ДВНЗ «НГУ» та створення реальної 

системи внутрішнього її забезпечення. 

Прозорі й зрозумілі структура та зміст освітньої програми актуальні для абітурієнтів, 

здобувачів, викладачів, роботодавців. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

1.1 Призначення освітньої програми 

 

Основною метою освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього 

середовища» (далі ОПП) є формування у студентів професійних навичок освіти та подальшої 

роботи в природоохоронній сфері, що базуються на врахуванні розробок і сучасних 

напрацювань в напрямку мінімізації негативного впливу об’єктів господарювання на 

компоненти навколишнього середовища, забезпечення раціонального використання 

природних ресурсів, а також покращення умов проживання населення в промислових 

регіонах. 

ОПП призначення для забезпечення комплексного та системного підходу в підготовці 

фахівців, здатних здійснювати контроль рівня забруднення повітря, водних об’єктів, ґрунтів 

у зоні впливу підприємств різних галузей економіки, зокрема й підприємств 

гірничодобувного та паливно-енергетичного комплексів; проводити оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності; проектування нових та вдосконалення існуючих природо- та 

ресурсозберігаючих технологій для захисту та раціонального використання повітряного та 

водного середовищ, земель, ресурсів надр та поводження з відходами, як на локальному 

(виробничому), так і регіональному рівнях. 

Цілями ОПП є формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок для 

застосування їх в навчанні та професійній діяльності в сфері екологічної безпеки, 

збалансованого природокористування і ресурсозбереження. Промислові підприємства є 

потужним фактором негативного впливу на довкілля, саме тому особливість програми 

полягає у підготовці фахівців, здатних здійснювати дослідження екологічних наслідків 

функціонування технологічних процесів промислових підприємств на різних етапах їх 

життєвого циклу, надавати обґрунтування технологічних рішень і заходів, спрямованих на 

мінімізацію цих наслідків і покращення умов проживання населення. ОПП забезпечує 

комплексний підхід при підготовці фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми в сфері 

екології, охорони довкілля, що базуються на принципах екоцентризму, екологічного 

імперативу, міждисциплінарності та концепції сталого розвитку. 

Освітня програма використовується під час: 

– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху. 

Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної 

рамки кваліфікацій і встановлює: 

– обсяг та термін навчання бакалаврів; 

– загальні компетенції; 

– професійні компетентності за спеціальністю; 

– перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей освітньої 

програми; 

– вимоги до структури навчальних дисциплін.  

 

Освітня програма використовується для:  

– складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 

– формування індивідуальних планів студентів; 

– формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту індивідуальних завдань; 

– визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

– акредитації освітньої програми; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 
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– атестації бакалаврів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища». 

 

Користувачі освітньої програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в ДВНЗ «НГУ»; 

– викладачі ДВНЗ «НГУ», які здійснюють підготовку бакалаврів спеціальності 

183 «Технології захисту навколишнього середовища»; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища»; 

– приймальна комісія ДВНЗ «НГУ». 

Освітня програма поширюється на кафедру екології та технологій захисту 

навколишнього середовища ДВНЗ «НГУ», що здійснює підготовку фахівців ступеня 

бакалавра спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». 

 

1.2 Нормативні посилання 

 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів: 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості Верховної Ради. – 2014. 

– № 37, 38. 

2. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. № 1341. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 «Перелік галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 

4. Наказ МОН України від 06.11.2015 за № 1151 «Про особливості запровадження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№ 266. 

5. Наказ МОН України від 15 жовтня 2015 № 1085 «Про Умови прийому на навчання 

до вищих навчальних закладів України в 2016 році». 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні 

умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

7. Наказ МОН України від 01.06.2016 за № 600 «Про затвердження та введення в дію 

Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». 

8. ДСТУ 2391:2010. Система технологічної документації. Терміни та визначення 

основних понять. Замість ДСТУ 2391-94. Чинний від 01.07.2011. – К. : Держстандарт 

України. 2011. – 35 с. 

9. Проект стандарту вищої освіти підготовки бакалавра з спеціальності 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища». СВО-2016. – К.: МОН України, 2016. – 13 с. 

 

1.3 Терміни та їх визначення 

 

У програмі терміни вживаються в такому значенні: 

1) автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати завдання, 

розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності; 

2) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або освітньої 

діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет відповідності 

стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у 

програмі результатів навчання; досягнення заявлених у програмі результатів навчання;  

3) атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти 

рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти; 

4) бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та 

присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем 
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вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС; 

обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня 

молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом; 

5) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі у відповідній 

галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, 

ніж рівень повної загальної середньої освіти; 

6) вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною особою 

приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої 

діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну 

та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами 

вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

7) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу 

споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка; 

8) дипломна робота – це кваліфікаційна робота, що має на меті виконання виробничих 

завдань, спрямованих на організацію технологічного процесу (технічну підготовку, 

забезпечення функціонування, контроль) та управління (планування, облік, аналіз, 

регулювання) організацією та власне технологічним процесом; програми дипломних робіт 

зазвичай регламентовано певними професійними функціями й завданнями згідно з освітніми 

стандартами відповідних рівнів підготовки; 

9) дисциплінарні компетентності – деталізовані програмі компетентності як результат 

декомпозиції компетентностей фахівця спеціальності (спеціалізації) певного рівня вищої 

освіти; 

10) європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система 

трансферу і накопичення кредитів, що використовується в європейському просторі вищої 

освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і 

сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти; система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 

результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС; 

11) засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому порядку, та 

призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого рівня сформованості 

компетентностей студента при контрольних заходах; 

12) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на 

певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації; 

13) змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які забезпечують реалізацію 

певної компетентності; 

14) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою його 

усвідомленої, цілеспрямованої діяльності; знання поділяються на емпіричні (фактологічні) і 

теоретичні (концептуальні, методологічні); 

15) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який 

виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної 

діяльності; 

16) інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих завдань різних рівнів з 

урахуванням коефіцієнта пріоритетності (запланованого рівня сформованості 

компетентностей); 

17) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання, у яких 

системно викладено основи знань з певної дисципліни на рівні сучасних досягнень науки і 

культури, опора для самоосвіти і самонавчання (підручники; навчальні посібники, 

навчально-наочні посібники, навчально-методичні посібники, хрестоматії, словники, 

енциклопедії, довідники тощо); 
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18) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця національної рамки кваліфікацій, що 

визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного 

рівня; 

19) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли 

уповноважений компетентний орган установив, що особа досягла компетентностей 

(результатів навчання) за заданими стандартами; 

20) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до виконання 

певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші 

особисті якості; 

21) комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, узгодження 

дій, спільної діяльності; 

22) кредит європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – 

кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої 

освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання; обсяг 

одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за 

денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

23) курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого спрямовано на 

організацію технологічного процесу (наприклад, технічну підготовку, забезпечення  

функціонування, контроль) та управління ним (планування, облік, аналіз, регулювання); 

24) методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до супроводження 

навчальної діяльності студента за всіма видами навчальних занять, що містить, у тому числі 

інформацію щодо засобів та процедури контрольних заходів, їх форми та змісту, методів 

розв’язання вправ, джерел інформації; 

25) модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом запланованого рівня 

сформованості компетентностей за видами навчальних занять; 

26) навчальна дисципліна – сукупність модулів, що підлягає підсумковому контролю;  

27) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, 

що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-

методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і 

використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на 

формування гармонійно розвиненої особистості; 

28) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги 

до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних 

дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

29) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з 

метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх 

потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб; 

30) підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого рівня 

сформованості дисциплінарних компетентностей; 

31) поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під 

час проведення аудиторного навчального заняття (опитування студентів на лекціях, 

перевірка та прийом звітів з виконання лабораторних робіт, тестування тощо); 

32) програма дисципліни – нормативний документ, що визначає зміст навчальної 

дисципліни відповідно до освітньої програми, розробляється кафедрою, яка закріплена 

наказом ректора для викладання дисципліни; 

33) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – сукупність знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та 

виміряти; 
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34) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – компетентності (знання, 

розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна 

продемонструвати особа після завершення навчання;  

35) рівень сформованості дисциплінарної компетентності – частка правильних 

відповідей або виконаних суттєвих операцій від загальної кількості запитань або суттєвих 

операцій еталону рішень; 

36) робоча програма дисципліни – нормативний документ, що розроблений на основі 

програми дисципліни відповідно до річного навчального плану (містить розподіл загального 

часу на засвоєння окремих навчальних елементів і модулів за видами навчальних занять та 

формами навчання); 

37) самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних елементів та 

змістових модулів, опанування запланованих компетентностей, виконання індивідуальних 

завдань, підготовки до контрольних заходів; 

38) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка;  

39) стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої 

діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в 

межах кожної спеціальності; 

40) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання задач 

і проблем; уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-творчі) та практичні (на основі 

майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів); 

41) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти. 

 

1.4 Позначення 

 

НРК – Національна рамка кваліфікацій. 

КNN – загальні та спеціальні (фахові) компетентності. 

ПРNN – професійні результати навчання. 

NПК – професійні компетентності за спеціалізацією N. 

NПР – професійні результати навчання спеціалізації N. 

З – дисципліни циклу загальної підготовки. 

Б – базові дисципліни за галуззю знань. 

Ф – фахові дисципліни за спеціальністю. 

П – практична підготовка (нормативна частина). 

ВП – практична підготовка (вибіркова частина). 

В – вибіркові навчальні дисципліни загального вибору (В1 та В2 – відповідно 1-й та 2-й 

варіант). 

NС – вибіркові навчальні дисципліни за вибором студента (професійна підготовка, 

варіант N). 

 

2. КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА З ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХИСТУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

2.1 Загальна характеристика 

Опис предметної 

області 

Технології захисту навколишнього середовища та вирішення 

природоохоронних завдань у виробничій сфері 

- Об’єкт вивчення: Сучасні природоохоронні технології захисту навколишнього 

середовища та  забезпечення екологічної безпеки 

- Цілі навчання: Формування загальних та професійних компетентностей, необхідних 

для вирішення практичних завдань у природозахисній та виробничій 

сферах. 

- Теоретичний зміст Базується на застосуванні досягнень фундаментальних теорій та 



 

 11 

предметної області: методів природничих і технічних наук, принципів екоцентризму та 

екологічного імперативу, міждисциплінарності та 

мультидисциплінарності, концепції сталого розвитку, комплексності 

та системності,  врахуванні етапів життєвого циклу при оцінці стану 

навколишнього середовища та проектуванні природозахисних 

технологій. 

- Методи, методики 

та технології: 

Методи моделювання систем та процесів техногенно-екологічної 

безпеки. Інтеграція теоретичних, польових та лабораторних 

досліджень з використанням якісних і кількісних хімічних, фізичних, 

фізико-хімічних, медико-біологічних методів та методик. Методи 

проектування систем та технологій захисту навколишнього 

середовища 

- Інструменти  та 

обладнання: 

Обладнання та устаткування, необхідне для польового, 

лабораторного, дистанційного дослідження забруднень довкілля. 

Засоби природоохоронних технологій та очисне обладнання 

Академічні права 

випускників 

Продовження навчання на другому рівні вищої освіти. Набуття 

часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі 

післядипломної освіти 

Працевлаштування 

випускників 

Професійна діяльність в галузях техногенно-екологічної безпеки та 

природоохоронної сфери, інженерно-технологічної  діяльності на  

промислових підприємствах та в проектних установах, у 

природозахисних організаціях органів державної влади та 

інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду.  

Національна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність, про 

подвійне керівництво кваліфікаційною роботою тощо 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод про міжнародну мобільність, про 

подвійне керівництво кваліфікаційною роботою тощо 

 

Інтегральна компетентність бакалавра зі спеціальності 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» за описом відповідного кваліфікаційного рівня НРК полягає в 

здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у 

природозахисній професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

сучасних теорій, методів та технологій захисту навколишнього середовища із використанням 

комплексу міждисциплінарних даних та за умов недостатності інформації. 

 

2.2 Загальні компетентності бакалавра з технологій захисту навколишнього 

середовища (за вимогами НРК) 

 

Загальні компетентності наведені у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Загальні компетентності 

Шифр Компетентності 

К01 Здатність до абстрактного та аналітичного мислення, узагальнень, аналізу та 

синтезу 

К02 Знання і критичне розуміння предметної області та професійної діяльності 

К03 Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово 

К04 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

К05 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

К06 Здатність розробляти та управляти проектами 

К07 Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого 

розвитку суспільства 
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2.3 Спеціальні (фахові) компетентності бакалавра за спеціальністю 

183 «Технології захисту навколишнього середовища»  

 

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – сучасні технології захисту 

навколишнього середовища, аналіз процесів забруднення компонентів довкілля, 

обґрунтування вибору оптимальних природоохоронних заходів та рішень з забезпечення 

екологічної безпеки, оцінювання та мінімізація шкідливих впливів на навколишнє 

середовище промислових об’єктів. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності бакалавра з технологій захисту навколишнього 

середовища – здатності до реалізації професійних обов’язків за видами діяльності, що 

наведені в таблиці 2.2.  

 

Таблиця 2.2 – Спеціальні (фахові) компетентності бакалавра з технологій захисту 

навколишнього середовища 

Шифр Компетентності 
 

К08 Здатність до попередження забруднення компонентів довкілля та кризових явищ і 

процесів 

К09 Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, розраховувати, проектувати, 

модифікувати, готувати до роботи та використовувати сучасну техніку і обладнання 

для захисту повітряного, водного середовищ, раціонального землекористування, 

поводження з відходами 

К10 Здатність проводити спостереження та інструментальний і лабораторний контроль 

якості навколишнього середовища, впливу на нього зовнішніх факторів, з відбором 

зразків (проб) природних компонентів 

К11 Здатність здійснювати контроль за забрудненням повітряного басейну, водних 

об’єктів, ґрунтового покриву та геологічного середовища 

К12 Здатність до розробки методів і технологій поводження з відходами та їх 

рециклінгу 

К13 Здатність до проектування систем і технологій захисту навколишнього середовища 

та забезпечення їх функціонування 

К14 Здатність до управління (розміщення і утилізація) відходами 

К15 Здатність до забезпечення екологічної безпеки 

К16 Здатність оцінювати вплив на довкілля промислових об’єктів та іншої 

господарської діяльності 

 

2.4 Професійні компетентності бакалавра з технологій захисту навколишнього 

середовища за вибором студента 

 

Об’єкт професійної діяльності – промислові підприємства гірничо-металургійного та 

паливно-енергетичного комплексів та інших галузей економіки, ресурсозберігаючі та 

енергозберігаючі технології, утилізація та рециклінг відходів. 

Професійні компетентності – здатності до реалізації професійних обов’язків за видами 

діяльності, наведені в таблицях 2.3 та 2.4. 

 

Таблиця 2.3 – Професійні компетентності бакалавра з технологій захисту навколишнього 

середовища (блок 1) 

Шифр Компетентності 
 

1 2 

1ПК1 Здатність розуміння основних закономірностей безпечних, енерго- та 

ресурсоефективних і екологічно дружніх технологій 
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1 2 

1ПК1 Здатність розуміння основних закономірностей безпечних, енерго- та 

ресурсоефективних і екологічно дружніх технологій 

1ПК2 Здатність використовувати організаційно-технічні засади створення та 

функціонування системи виробничої безпеки та охорони праці на підприємствах 

(організаціях) галузі для запобігання виникненню нещасних випадків і професійних 

захворювань працівників 

1ПК3 Вміння попереджувати утворення відходів, обґрунтовувати технології поводження з 

відходами, з урахуванням ієрархії методів поводження, для збереження екологічної 

рівноваги, забезпечення якісного стану об’єктів довкілля, умов проживання та 

безпеку людей; здатність оцінювати вплив об’єктів комунального господарства на 

стан довкілля та обґрунтовувати технології захисту міського середовища для 

збереження екологічної рівноваги, умов проживання та безпеку людей 

1ПК4 

 

 

Здатність оцінювати екологічні наслідки технологій видобутку, транспортування та 

збагачення корисних копалин та обґрунтовувати вибір природоохоронного 

обладнання на підприємствах гірничо-металургійного комплексу 

1ПК5 

 

Здатність визначати економічну та екологічну доцільність розробки та 

впровадження природо- та ресурсозберігаючих технологій як для окремого 

промислового підприємства, так і певної галузі в цілому, з метою забезпечення 

комфортних та екологобезпечних умов проживання населення 

1ПК6 

 

Здатність проектувати природоохоронні системи та обладнання, спрямовані на 

зменшення рівня техногенного навантаження на довкілля 

 

Таблиця 2.4 – Професійні компетентності бакалавра з технологій захисту навколишнього 

середовища (блок 2) 

Шифр Компетентності 
 

1 2 

2ПК1 Здатність оцінювати природні ландшафти з точки зору придатності їх використання 

в рекреаційній галузі 

2ПК2 Здатність використовувати методики біологічної індикації та біотестування для 

оцінки впливу антропогенного навантаження на довкілля 

2ПК3 Здатність застосовувати інноваційні технології фіторекультивації забруднених та 

деградованих територій, відновлення техногенних ландшафтів до стану первинних 

екосистем, фіторемедіації та інших екологічно чистих біотехнологій для контролю 

та моніторингу забруднення важкими металами та органічними сполуками 

2ПК4 Володіння методами аналізу життєвого циклу токсичних речовин в компонентах 

навколишнього середовища для зменшення їх негативного впливу на стан живих 

організмів 

2ПК5 Здатність оцінювати вплив підприємств гірничої галузі на елементи довкілля і вміти 

розробляти рекомендації щодо мінімізації їх негативних наслідків на основі чинних 

міжнародних та національних законодавчих і нормативних документів 

2ПК6 

 

Здатність аналізувати стан, склад та властивості ґрунтів; виявляти процеси змін 

стану ґрунтів під впливом техногенезу та обґрунтовувати шляхи раціонального 

використання та відтворення ґрунтів 

 

3 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Загальні та професійні результати навчання за вимогами НРК [2], що визначають 

нормативний зміст підготовки, наведені відповідно у таблицях 3.1 та 3.2. Варіативний зміст 

підготовки за спеціалізацією, сформульований у термінах результатів навчання, 
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представлений у таблицях 3.3 та 3.4.  

 

Таблиця 3.1 – Загальні результати навчання за спеціальністю 

Комп. 
Рез. 

навч. 
Результати навчання у термінах за вимогами НРК 

 

1 2 3 

К01 ПР01 Використовувати концептуальні знання, включаючи сучасні теорії, 

підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні знання з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних  

інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач 

ПР04 Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на теоретичному 

змісті предметної області 

К02 ПР01 Використовувати концептуальні знання, включаючи сучасні теорії, 

підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні знання з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних  

інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач 

ПР02 Аналітично опрацьовувати іншомовні джерела з метою отримання 

інформації, що необхідна для розв’язання природоохоронних завдань 

ПР03 Використовувати інформаційні технології та комунікаційні мережі для 

природоохоронних задач 

ПР04 Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на теоретичному 

змісті предметної області 

ПР05 Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності та управляти 

комплексними діями щодо їх реалізації 

ПР06 Обґрунтовувати та застосовувати природні (безпечні) та штучні системи і 

процеси в основі природозахисних технологій відповідно екологічного 

імперативу та концепції сталого розвитку 

ПР07 Знати шляхи та методи здійснення науково-обґрунтованих технічних, 

технологічних та організаційних заходів щодо запобігання забруднення 

довкілля 

ПР08 Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та 

обчислення параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і 

технологій захисту навколишнього середовища, використовуючи знання 

фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних 

процесів та нормативних показників стану довкілля 

ПР09 Вміти проводити спостереження, інструментальний та лабораторний 

контроль якості навколишнього середовища, здійснювати внутрішній 

контроль за роботою природоохоронного обладнання на промислових 

об’єктах і підприємствах на підставі набутих знань новітніх методів 

вимірювання та сучасного вимірювального обладнання і апаратури  з 

використанням нормативно-методичної та технічної документації 

ПР10 Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і 

промислових викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та 

технологій очищення компонентів довкілля 

ПР11 Вміти застосувати знання з вибору та обґрунтування методів та 

технологій збирання, сортування, зберігання, транспортування, 

видалення, знешкодження і переробки відходів виробництва й 

споживання; оцінювати їх вплив на якісний стан об’єктів довкілля та 

умови проживання і безпеку людей 

ПР12 Вміти проводити вибір інженерних методів захисту довкілля, здійснювати 
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1 2 3 

пошук новітніх техніко-технологічних й організаційних рішень, 

спрямованих на впровадження у виробництво перспективних 

природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати 

напрямки вдосконалення існуючих природоохоронних і 

природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної безпеки 

ПР13 Вміти застосовувати основні закономірності безпечних, 

ресурсоефективних і екологічно дружніх технологій в управлінні 

природоохоронною діяльністю, в тому числі, через системи екологічного 

керування відповідно міжнародним стандартам 

ПР14 Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або прогнозованих 

екологічних умов завданням захисту, збереження та відновлення 

навколишнього середовища 

К03 ПР02 Аналітично опрацьовувати іншомовні джерела з метою отримання 

інформації, що необхідна для розв’язання природоохоронних завдань 

ПР10 Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і 

промислових викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та 

технологій очищення компонентів довкілля 

ПР13 Вміти застосовувати основні закономірності безпечних, 

ресурсоефективних і екологічно дружніх технологій в управлінні 

природоохоронною діяльністю, в тому числі, через системи екологічного 

керування відповідно міжнародним стандартам 

К04 ПР02 Аналітично опрацьовувати іншомовні джерела з метою отримання 

інформації, що необхідна для розв’язання природоохоронних завдань 

ПР03 Використовувати інформаційні технології та комунікаційні мережі для 

природоохоронних задач 

ПР09 Вміти проводити спостереження, інструментальний та лабораторний 

контроль якості навколишнього середовища, здійснювати внутрішній 

контроль за роботою природоохоронного обладнання на промислових 

об’єктах і підприємствах на підставі набутих знань новітніх методів 

вимірювання та сучасного вимірювального обладнання і апаратури  з 

використанням нормативно-методичної та технічної документації 

К05 ПР04 Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на теоретичному 

змісті предметної області 

ПР06 Обґрунтовувати та застосовувати природні (безпечні) та штучні системи і 

процеси в основі природозахисних технологій відповідно екологічного 

імперативу та концепції сталого розвитку 

ПР11 Вміти застосувати знання з вибору та обґрунтування методів та 

технологій збирання, сортування, зберігання, транспортування, 

видалення, знешкодження і переробки відходів виробництва й 

споживання; оцінювати їх вплив на якісний стан об’єктів довкілля та 

умови проживання і безпеку людей 

ПР14 Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або прогнозованих 

екологічних умов завданням захисту, збереження та відновлення 

навколишнього середовища 

К06 ПР05 Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності та управляти 

комплексними діями щодо їх реалізації 

ПР11 Вміти застосувати знання з вибору та обґрунтування методів та 

технологій збирання, сортування, зберігання, транспортування, 

видалення, знешкодження і переробки відходів виробництва й 

споживання; оцінювати їх вплив на якісний стан об’єктів довкілля та 

умови проживання і безпеку людей 
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1 2 3 

К07 ПР01 Використовувати концептуальні знання, включаючи сучасні теорії, 

підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні знання з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних  

інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач 

ПР06 Обґрунтовувати та застосовувати природні (безпечні) та штучні системи і 

процеси в основі природозахисних технологій відповідно екологічного 

імперативу та концепції сталого розвитку 

ПР13 Вміти застосовувати основні закономірності безпечних, 

ресурсоефективних і екологічно дружніх технологій в управлінні 

природоохоронною діяльністю, в тому числі, через системи екологічного 

керування відповідно міжнародним стандартам 

 

Таблиця 3.2 – Професійні результати навчання за спеціальністю 

Комп 
Рез. 

навч. 
Результати навчання у термінах за вимогами НРК 

 

1 2 3 

К08 ПР03 Використовувати інформаційні технології та комунікаційні мережі для 

природоохоронних задач 

ПР06 Обґрунтовувати та застосовувати природні (безпечні) та штучні системи і 

процеси в основі природозахисних технологій відповідно екологічного 

імперативу та концепції сталого розвитку 

ПР07 Знати шляхи та методи здійснення науково-обґрунтованих технічних, 

технологічних та організаційних заходів щодо запобігання забруднення 

довкілля 

ПР12 Вміти проводити вибір інженерних методів захисту довкілля, здійснювати 

пошук новітніх техніко-технологічних й організаційних рішень, 

спрямованих на впровадження у виробництво перспективних 

природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих природоохоронних і природовідновлюваних 

технологій забезпечення екологічної безпеки 

К09 ПР01 Використовувати концептуальні знання, включаючи сучасні теорії, підходи, 

принципи екологічної політики, фундаментальні знання з біології, хімії, 

фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних  інженерно-

технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних 

природозахисних задач 

ПР02 Аналітично опрацьовувати іншомовні джерела з метою отримання 

інформації, що необхідна для розв’язання природоохоронних завдань 

ПР03 Використовувати інформаційні технології та комунікаційні мережі для 

природоохоронних задач 

ПР04 Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на теоретичному 

змісті предметної області 

ПР06 Обґрунтовувати та застосовувати природні (безпечні) та штучні системи і 

процеси в основі природозахисних технологій відповідно екологічного 

імперативу та концепції сталого розвитку 

ПР08 Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та 

обчислення параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і 

технологій захисту навколишнього середовища, використовуючи знання 

фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних 

процесів та нормативних показників стану довкілля 
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ПР12 Вміти проводити вибір інженерних методів захисту довкілля, здійснювати 

пошук новітніх техніко-технологічних й організаційних рішень, 

спрямованих на впровадження у виробництво перспективних 

природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих природоохоронних і природовідновлюваних 

технологій забезпечення екологічної безпеки 

К10 ПР02 Аналітично опрацьовувати іншомовні джерела з метою отримання 

інформації, що необхідна для розв’язання природоохоронних завдань 

ПР08 Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та 

обчислення параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і 

технологій захисту навколишнього середовища, використовуючи знання 

фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних 

процесів та нормативних показників стану довкілля 

ПР09 Вміти проводити спостереження, інструментальний та лабораторний 

контроль якості навколишнього середовища, здійснювати внутрішній 

контроль за роботою природоохоронного обладнання на промислових 

об’єктах і підприємствах на підставі набутих знань новітніх методів 

вимірювання та сучасного вимірювального обладнання і апаратури  з 

використанням нормативно-методичної та технічної документації 

К11 ПР08 Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та 

обчислення параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і 

технологій захисту навколишнього середовища, використовуючи знання 

фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних 

процесів та нормативних показників стану довкілля 

ПР10 Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і 

промислових викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та 

технологій очищення компонентів довкілля 

К12 ПР04 Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на теоретичному 

змісті предметної області 

ПР11 Вміти застосувати знання з вибору та обґрунтування методів та технологій 

збирання, сортування, зберігання, транспортування, видалення, 

знешкодження і переробки відходів виробництва й споживання; оцінювати 

їх вплив на якісний стан об’єктів довкілля та умови проживання і безпеку 

людей 

ПР13 Вміти застосовувати основні закономірності безпечних, ресурсоефективних 

і екологічно дружніх технологій в управлінні природоохоронною 

діяльністю, в тому числі, через системи екологічного керування відповідно 

міжнародним стандартам 

К13 ПР05 Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності та управляти 

комплексними діями щодо їх реалізації 

К14 ПР04 Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на теоретичному 

змісті предметної області 

ПР13 Вміти застосовувати основні закономірності безпечних, ресурсоефективних 

і екологічно дружніх технологій в управлінні природоохоронною 

діяльністю, в тому числі, через системи екологічного керування відповідно 

міжнародним стандартам 

К15 ПР07 Знати шляхи та методи здійснення науково-обґрунтованих технічних, 

технологічних та організаційних заходів щодо запобігання забруднення 

довкілля 

ПР10 Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і 

промислових викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та 
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технологій очищення компонентів довкілля 

ПР11 Вміти застосувати знання з вибору та обґрунтування методів та технологій 

збирання, сортування, зберігання, транспортування, видалення, 

знешкодження і переробки відходів виробництва й споживання; оцінювати 

їх вплив на якісний стан об’єктів довкілля та умови проживання і безпеку 

людей 

ПР12 Вміти проводити вибір інженерних методів захисту довкілля, здійснювати 

пошук новітніх техніко-технологічних й організаційних рішень, 

спрямованих на впровадження у виробництво перспективних 

природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих природоохоронних і природовідновлюваних 

технологій забезпечення екологічної безпеки 

К16 ПР01 Використовувати концептуальні знання, включаючи сучасні теорії, підходи, 

принципи екологічної політики, фундаментальні знання з біології, хімії, 

фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних  інженерно-

технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних 

природозахисних задач 

ПР06 Обґрунтовувати та застосовувати природні (безпечні) та штучні системи і 

процеси в основі природозахисних технологій відповідно екологічного 

імперативу та концепції сталого розвитку 

ПР07 Знати шляхи та методи здійснення науково-обґрунтованих технічних, 

технологічних та організаційних заходів щодо запобігання забруднення 

довкілля 

ПР10 Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і 

промислових викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та 

технологій очищення компонентів довкілля 

ПР14 Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або прогнозованих 

екологічних умов завданням захисту, збереження та відновлення 

навколишнього середовища 

 

Таблиця 3.3 – Професійні результати навчання за варіативним змістом підготовки бакалавра 

з технологій захисту навколишнього середовища (блок 1) 

Комп. 
Рез. 

навч. 
Результати навчання у термінах за вимогами НРК 

 

1 2 3 

1ПК1 

 

1ПР1 

 

Здатність розуміння основних закономірностей вибору та обґрунтування 

екологічно безпечних, ресурсоефективних і енергозберігаючих технологій 

1ПК2 1ПР2 

 

Вміти використовувати організаційно-технічні засади створення та 

функціонування системи виробничої безпеки та охорони праці на 

підприємствах (організаціях) галузі для запобігання виникненню нещасних 

випадків і професійних захворювань працівників 

1ПК3 1ПР3 Здатність застосувати знання про попереджування утворення відходів, 

обґрунтовувати технології поводження з відходами, з урахуванням ієрархії 

методів поводження, для збереження екологічної рівноваги, забезпечення 

якісного стану об’єктів довкілля, умов проживання та безпеку людей; вміти 

оцінювати вплив об’єктів комунального господарства на екологічний стан 

міського середовища та визначати методи захисту від їх негативного впливу 
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1ПК4 1ПР4 

 

Вміти використовувати поглиблені знання спеціалізованих еколого-

інженерних дисциплін, фахову еколого-технічну літературу, існуючі 

інформаційно-пошукові системи для обґрунтування шляхів удосконалення 

технологій видобутку, транспортування та збагачення корисних копалин; 

аналізувати напрямки вдосконалення існуючих природоохоронних і 

природовідновлюваних технологій видобутку корисних копалин та 

нетрадиційних вуглеводнів 

1ПК5 1ПР5 

 

Здійснювати економічне обґрунтування рішень, спрямованих на 

впровадження у виробництво інноваційних природоохоронних розробок і 

сучасного обладнання 

1ПК6 

 

1ПР6 

 

Вміти використовувати знання щодо токсикологічних, екотоксичних, 

фізико-хімічних та ін. критеріїв небезпеки основних полютантів при 

проектуванні природоохоронних систем та обладнання 

 

Таблиця 3.3 – Професійні результати навчання за варіативним змістом підготовки бакалавра 

з технологій захисту навколишнього середовища (блок 2) 

Комп. 
Рез. 

навч. 
Результати навчання у термінах за вимогами НРК 

 

1 2 3 

2ПК1 

 

2ПР1 

 

Обґрунтовувати вибір природних систем для рекреаційного застосування, 

використовуючи знання особливостей ландшафтів 

2ПК2 2ПР2 

 

Проводити спостереження, інструментальний і лабораторний контроль 

якості навколишнього середовища, використовуючи біоіндикаційні методи 

2ПК3 

 

2ПР3 Вміти застосовувати інноваційні технології фіторекультивації забруднених та 

деградованих територій, відновлення техногенних ландшафтів до стану 

первинних екосистем, фіторемедіації та інших екологічно чистих 

біотехнологій для контролю та моніторингу забруднення важкими металами 

та органічними сполуками 

2ПК4 2ПР4 

 

Використовувати знання фізико-хімічних властивостей забруднювачів 

довкілля, їх токсичного впливу при виборі, плануванні, проектуванні та 

обчисленні параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і 

технологій захисту навколишнього середовища 

2ПК5 2ПР5 

 

Оцінювати вплив підприємств гірничої галузі на елементи довкілля населення і 

вміти розробляти рекомендації щодо мінімізації їх негативних наслідків на 

основі чинних міжнародних та національних законодавчих й нормативних 

документів 

2ПК6 

 

2ПР6 

 

Вміти аналізувати стан ґрунтів, змінених під впливом антропогенних 

факторів та обґрунтовувати шляхи їх раціонального використання та 

відтворення 

 

4 ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ 

 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної 

середньої освіти. 

 

5. ОБСЯГ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ ЗА НОРМАТИВНОЮ ТА 

ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНАМИ 

 

Обсяг освітньо-професійної програми становить 240 кредитів ЄКТС. Нормативна 

частина програми дорівнює 170 кредитам ЄКТС (70,8 %). Обсяг вибіркової частини – 70 
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кредитів ЄКТС (29,2 %), в тому числі дисципліни загально-університетьского вибору – 12 

кредитів ЄКТС (5,0 %). 

 

6 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Розподіл результатів навчання за видами навчальної діяльності наданий у таблиці 6.1. 

 

Таблиця 6.1 – Розподіл результатів навчання за видами навчальної діяльності 

Програмні результати навчання 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик,  

індивідуальних завдань 
 

1 2 

I. Цикл загальної підготовки 

ПР01 Використовувати концептуальні 

знання, включаючи сучасні теорії, 

підходи, принципи екологічної 

політики, фундаментальні знання з 

біології, хімії, фізики, математики, 

біотехнології та фахових і прикладних  

інженерно-технологічних дисциплін 

для моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач 

Філософія,  

Екологічна безпека,  

Введення в природоохоронну діяльність, 

Історія українського суспільства, 

Математика 1, 

Фізика 1, 

Хімія, 

Біологія, 

Фізична культура і спорт, 

Основи загальної екології,  

Геологія, 

Біогеохімія, 

Інформатика, алгоритмізація та 

програмування, 

Інженерна графіка, 

Радіоекологія, 

Світова та українська культура, 

Моделювання та прогнозування стану 

довкілля 

ПР02 Аналітично опрацьовувати іншомовні 

джерела з метою отримання 

інформації, що необхідна для 

розв’язання природоохоронних завдань 

Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька), 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

ПР03 Використовувати інформаційні 

технології та комунікаційні мережі для 

природоохоронних задач 

Інформатика, алгоритмізація та 

програмування, 

Інженерна графіка, 

Прикладна комп'ютерна графіка, 

Біометрія 

ПР04 Обґрунтовувати природозахисні 

технології, базуючись на теоретичному 

змісті предметної області 

Техноекологія, 

Введення в природоохоронну діяльність 

ПР05 Вміти розробляти проекти з 

природоохоронної діяльності та 

управляти комплексними діями щодо 

їх реалізації 

Організація управління в екологічній 

діяльності,  

Техноекологія 

ПР06 Обґрунтовувати та застосовувати 

природні (безпечні) та штучні системи 

і процеси в основі природозахисних 

Основи загальної екології, 

Екологічна безпека 
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технологій відповідно екологічного 

імперативу та концепції сталого 

розвитку 

ПР07 Знати шляхи та методи здійснення 

науково-обґрунтованих технічних, 

технологічних та організаційних 

заходів щодо запобігання забруднення 

довкілля 

Екологічна безпека, 

Цивільна безпека, 

Виробнича практика, 

Переддипломна практика, 

Дипломування 

II. Нормативний цикл професійної підготовки 

ПР08 Вміти продемонструвати навички 

вибору, планування, проектування та 

обчислення параметрів роботи окремих 

видів обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього середовища, 

використовуючи знання фізико-

хімічних властивостей полютантів, 

параметрів технологічних процесів та 

нормативних показників стану 

довкілля 

Оцінка впливу на довкілля, 

Організація управління в екологічній 

діяльності,  

Техноекологія, 

Екологічна безпека, 

Гігієна праці та виробнича санітарія 

ПР09 Вміти проводити спостереження, 

інструментальний та лабораторний 

контроль якості навколишнього 

середовища, здійснювати внутрішній 

контроль за роботою 

природоохоронного обладнання на 

промислових об’єктах і підприємствах 

на підставі набутих знань новітніх 

методів вимірювання та сучасного 

вимірювального обладнання і 

апаратури  з використанням 

нормативно-методичної та технічної 

документації 

Моніторинг довкілля, 

Курсова робота з моніторингу довкілля,  

Методи вимірювання параметрів 

навколишнього середовища, 

Моделювання та прогнозування стану 

довкілля,  

Нормування антропогенного 

навантаження на природне середовище 

ПР10 Вміти застосувати знання з контролю 

та оцінювання стану забруднення і 

промислових викидів, з аналізу 

динаміки їх зміни в залежності від 

умов та технологій очищення 

компонентів довкілля 

Оцінка впливу на довкілля, 

Організація управління в екологічній 

діяльності,  

Моніторинг довкілля, Нормування 

антропогенного навантаження на 

природне середовище, 

Курсова робота з моніторингу довкілля, 

Технології захисту водних ресурсів, 

Технології захисту атмосферного повітря, 

Технології захисту ґрунтів і надр, 

Моделювання та прогнозування стану 

довкілля 

ПР11 Вміти застосувати знання з вибору та 

обґрунтування методів та технологій 

збирання, сортування, зберігання, 

транспортування, видалення, 

знешкодження і переробки відходів 

виробництва й споживання; оцінювати 

їх вплив на якісний стан об’єктів 

Екологічна безпека, 

Технології захисту атмосферного повітря, 

Курсова робота з технологій захисту 

атмосферного повітря, 

Технології захисту водних ресурсів, 

Курсова робота з технологій захисту 

водних ресурсів, 
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довкілля та умови проживання і 

безпеку людей 

Транспортні системи та технології, 

Техноекологія 

ПР12 Вміти проводити вибір інженерних 

методів захисту довкілля, здійснювати 

пошук новітніх техніко-технологічних 

й організаційних рішень, спрямованих 

на впровадження у виробництво 

перспективних природоохоронних 

розробок і сучасного обладнання, 

аналізувати напрямки вдосконалення 

існуючих природоохоронних і 

природовідновлюваних технологій 

забезпечення екологічної безпеки 

Організація управління в екологічній 

діяльності, 

Екологічна безпека, 

Техноекологія, 

Технології захисту ґрунтів і надр, 

Виробнича практика, 

Переддипломна практика, 

Дипломування 

ПР13 Вміти застосовувати основні 

закономірності безпечних, 

ресурсоефективних і екологічно 

дружніх технологій в управлінні 

природоохоронною діяльністю, в тому 

числі, через системи екологічного 

керування відповідно міжнародним 

стандартам 

Організація управління в екологічній 

діяльності, 

Екологічна безпека, Нормування 

антропогенного навантаження на 

природне середовище 

Виробнича практика 

Переддипломна практика 

Дипломування 

ПР14 Вміти обґрунтовувати ступінь 

відповідності наявних або 

прогнозованих екологічних умов 

завданням захисту, збереження та 

відновлення навколишнього 

середовища 

Курсова робота з технологій захисту 

атмосферного повітря, 

Курсова робота з технологій захисту 

водних ресурсів, 

Курсова робота з моніторингу довкілля,  

Навчально-технологічна практика, 

Навчально-ознайомча практика, 

Навчальна практика (геологічна) 

ІII. Варіативний цикл професійної підготовки  

Блок 1 

1ПР1 Здатність розуміння основних 

закономірностей вибору та 

обґрунтування екологічно безпечних, 

ресурсоефективних і 

енергозберігаючих технологій 

Екологічні проблеми енергетики, 

Виробнича практика, 

Переддипломна практика, 

Дипломування 

1ПР2 Вміти використовувати організаційно-

технічні засади створення та 

функціонування системи виробничої 

безпеки та охорони праці на 

підприємствах (організаціях) галузі для 

запобігання виникненню нещасних 

випадків і професійних захворювань 

працівників 

Охорона праці в галузі 

1ПР3 

 

Здатність застосувати знання про 

попереджування утворення відходів, 

обґрунтовувати технології поводження 

з відходами, з урахуванням ієрархії 

методів поводження, для збереження 

екологічної рівноваги, забезпечення 

якісного стану об’єктів довкілля, умов 

Технології утилізації відходів та 

рециклінг, 

Курсова робота з технології утилізації 

відходів та рециклінгу,  

Міське комунальне господарство 
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проживання та безпеку людей; вміти 

оцінювати вплив об’єктів 

комунального господарства на 

екологічний стан міського середовища 

та визначати методи захисту від їх 

негативного впливу 

1ПР4 

 

Вміти використовувати поглиблені 

знання спеціалізованих еколого-

інженерних дисциплін, фахову 

еколого-технічну літературу, існуючі 

інформаційно-пошукові системи для 

обґрунтування шляхів удосконалення 

технологій видобутку, 

транспортування та збагачення 

корисних копалин; аналізувати 

напрямки вдосконалення існуючих 

природоохоронних і 

природовідновлюваних технологій 

видобутку корисних копалин та 

нетрадиційних вуглеводнів 

Технології видобутку нетрадиційних 

вуглеводнів, 

Технології відкритої розробки родовищ 

корисних копалин, 

Технології підземної розробки родовищ 

корисних копалин, 

Виробнича практика 

Переддипломна практика 

Дипломування 

1ПР5 Здійснювати економічне 

обґрунтування рішень, спрямованих на 

впровадження у виробництво 

інноваційних природоохоронних 

розробок і сучасного обладнання 

Економіка та управління виробництвом 

1ПР6 

 

Вміти використовувати знання щодо 

токсикологічних, екотоксичних, 

фізико-хімічних та ін. критеріїв 

небезпеки основних полютантів при 

проектуванні природоохоронних 

систем та обладнання 

Проектування природоохоронних систем 

та обладнання, 

Виробнича практика, 

Переддипломна практика, 

Дипломування, 

 

Блок 2 

2ПР1 Обґрунтовувати вибір природних 

систем для рекреаційного 

застосування, використовуючи знання 

особливостей ландшафтів 

Рекреаційні ландшафти 

 

2ПР2 

 

Проводити спостереження, 

інструментальний і лабораторний 

контроль якості навколишнього 

середовища, використовуючи 

біоіндикаційні методи 

Біоіндикація 

2ПР3 Вміти застосовувати інноваційні 

технології фіторекультивації 

забруднених та деградованих 

територій, відновлення техногенних 

ландшафтів до стану первинних 

екосистем, фіторемедіації та інших 

екологічно чистих біотехнологій для 

контролю та моніторингу забруднення 

важкими металами та органічними 

сполуками 

Основи фіторемедіації,  

Біотехнології в екології 

Виробнича практика, 

Переддипломна практика, 

Дипломування 
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2ПР4 

 

Використовувати знання фізико-

хімічних властивостей забруднювачів 

довкілля, їх токсичного впливу при 

виборі, плануванні, проектуванні та 

обчисленні параметрів роботи окремих 

видів обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього середовища 

Основи екологічної токсикології,  

Екологія людини 

Виробнича практика 

Переддипломна практика 

Дипломування 

 

2ПР5 

 

Оцінювати вплив підприємств гірничої 

галузі на елементи довкілля населення і 

вміти розробляти рекомендації щодо 

мінімізації їх негативних наслідків на 

основі теоретичні та практичні основи 

гідро-, газо- та термодинаміки 

Екологічні проблеми гірничого 

виробництва, 

Гідрогазодинаміка, термодинаміка і 

теплотехніка 

2ПР6 

 

Вміти аналізувати стан ґрунтів, 

змінених під впливом антропогенних 

факторів та обґрунтовувати шляхи їх 

раціонального використання та 

відтворення 

Ґрунтознавство, 

Курсова робота з ґрунтознавства 

Виробнича практика 

Переддипломна практика 

Дипломування 
 

7 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Розподіл обсягу програми та кредитів за видами навчальної діяльності наданий у 

таблиці 7.1. 
 

Таблиця 7.1 – Розподіл обсягу програми вищої освіти 
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1 2 3 4 5 6 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 170,0       

1.1 Цикл загальної підготовки 25       

З1 Історія українського суспільства 3,0 іс ІПТ 1 

З2 Іноземна мова професійного спрямуванням 

(англійська/ німецька/ французька) 6,0 
іс ІнМов 1;2;3;4 

З3 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0 іс ІПТ 3 

З4 Світова та українська культура 3,0 іс ФП 7 

З5 Філософія 3,0 іс ФП 5 

З6 Цивільна безпека 4,0 дз АОП 13; 14 

З7 Фізична культура і спорт 3,0 дз ФВС 1;2;4 

1.2 Цикл професійної підготовки 133    

1.2.1  Базові дисципліни за галуззю знань 25    

Б1 Математика 1 5,0 іс ВМ 1;2; 

Б2 Хімія 5,0 іс Хімії 5;6 

Б3 Інформатика, алгоритмізація та програмування 3,0 дз ПЗКС 1;2 

Б4 Фізика 1 5,0 іс Фізики 3;4 

Б5 Геологія 

4,0 
іс 

ЗГЗ, 

ГІГ 
1;2 
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Б6 Інженерна графіка 3,0 дз ОКММ 1;2 

1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю 108    

Ф1 Біологія 7,0 іс ЕТЗНС 3;4 

Ф2 Прикладна комп'ютерна графіка 3,0 дз ОКММ 3;4 

Ф3 Введення в природоохоронну діяльність 3,0 дз ЕТЗНС 1;2 

Ф4 Біометрія 6,0 дз ЕТЗНС 3;4 

Ф5 Транспортні системи та технології 4,0 дз ТСТ 7;8 

Ф6 Основи загальної екології 8,0 іс ЕТЗНС 5;6 

Ф7 Гігієна праці та виробнича санітарія 4,0 дз АОП 9;10 

Ф8 Екологічна безпека 6,0 іс ЕТЗНС 5;6 

Ф9 Техноекологія  5,0 дз ЕТЗНС 7;8 

Ф10 Методи вимірювання параметрів навколишнього 

середовища 5,0 
дз 

ЕТЗНС 
5;6 

Ф11 Радіоекологія  4,0 іс ЕТЗНС 7 

Ф12 Організація управління в екологічній діяльності 8,0 іс ЕТЗНС 7;8 

Ф13 Біогеохімія 3,0 дз ЕТЗНС 8 

Ф14 Моделювання та прогнозування стану довкілля 6,0 іс ЕТЗНС 9;10 

Ф15 Технології захисту ґрунтів і надр 6,0 іс ЕТЗНС 11;12 

Ф16 Технології захисту водних ресурсів 6,0 іс ЕТЗНС 13;14 

Ф17 Курсова робота з технологій захисту водних 

ресурсів 0,5 
дз 

ЕТЗНС 
14 

Ф18 Оцінка впливу на довкілля  6,0 іс ЕТЗНС 11;12 

Ф19 Моніторинг довкілля 5,5 іс ЕТЗНС 9;10 

Ф20 Курсова робота з моніторингу довкілля 0,5 дз ЕТЗНС 10 

Ф21 Технології захисту атмосферного повітря 6,0 іс ЕТЗНС 15 

Ф22 Курсова робота з технологій захисту атмосферного 

повітря 0,5 
дз 

ЕТЗНС 
15 

Ф23 Нормування антропогенного навантаження на 

природне середовище 5,0 
іс 

ЕТЗНС 
15 

1.2 Цикл практичної підготовки 12    

П1 Навчально-ознайомча практика 3,0 дз ЕТЗНС 4 

П2 Навчальна практика (геологічна) 3,0 дз ЗСГ 4 

П3 Навчально-технологічна практика 6,0 дз ЕТЗНС 8 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 70    

2.1 Дисципліни професійно-орієнтовані 40    

 Блок 1     

1С1 Екологічні проблеми енергетики 7,0 іс ЕТЗНС 9;10 

1С2 Технології утилізації відходів та рециклінг 6,5 іс ЕТЗНС 11;12 

1С3 Курсова робота з технології утилізації відходів та 

рециклінгу 0,5 
дз 

ЕТЗНС 
12 

1С4 Технології відкритої розробки родовищ корисних 

копалин 3,0 
дз 

ВГР 
11 

1С5 Технології підземної розробки родовища корисних 

копалин 3,0 
дз 

ПРР 
12 

1С6 Економіка та управління виробництвом  3,0 дз ПрЕк 13;14 

1С7 Технології видобутку нетрадиційних вуглеводнів 4,0 іс ТСТ 13;14 

1С8 Міське комунальне господарство 4,0 дз ЕТЗНС 15 

1С9 Охорона праці в галузі 3,0 дз АОП 15 
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1 2 3 4 5 6 

1С10 Проектування природоохоронних систем та 

обладнання  6,0 
іс 

ЕТЗНС 
15 

 Блок 2     

2С1 Рекреаційні ландшафти 4,0 іс ЕТЗНС 9;10 

2С2 Ґрунтознавство 6,5 іс ЕТЗНС 11;12 

2С3 Курсова робота з ґрунтознавства 0,5 дз ЕТЗНС 12 

2С4 Гідрогазодинаміка, термодинаміка і теплотехніка 3,0 дз ГМех 9; 10 

2С5 Основи фіторемедіації  6,0 іс ЕТЗНС 11; 12 

2С6 Біоіндикація 4,0 іс ЕТЗНС 13; 14 

2С7 Основи екологічної токсикології 4,0 іс ЕТЗНС 13; 14 

2С8 Екологічні проблеми гірничого виробництва 4,0 дз ЕТЗНС 15 

2С9 Екологія людини 4,0 іс ЕТЗНС 15 

2С10 Біотехнології в екології 4,0 дз ЕТЗНС 15 

2.2 Практична підготовка  18    

ВП1 Виробнича практика 6,0 дз ЕТЗНС 12 

ВП2 Переддипломна практика 3,0 дз ЕТЗНС 16 

ВП3 Дипломування 
9,0  

ЕТЗНС, 

АОП 
16 

2.3 Цикл дисциплін вибору з загально університетського 

переліку
*
 

12  
 

 

В1.1 Дисципліна вільного вибору №1 3 дз   

В1.2 Дисципліна вільного вибору №2 3 дз   

В1.3 Дисципліна вільного вибору №3 3 дз   

В1.4 Дисципліна вільного вибору №4 3 дз   

Разом за нормативною та вибірковою частинами 240 

 

Примітки: *1. Дисципліни за циклом студент обирає згідно переліку, що оновлюється 

кожний навчальний рік та затверджується наказом ректора Державного ВНЗ «НГУ». (КГД – 

кафедри гуманітарних дисциплін). 

2. Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: АОП – аерології та 

охорони праці; ВМ – вищої математики; ВГР – відкритих гірничих робіт; ГіГ – гідрогеології 

та інженерної геології; ЗСГ – загальної та структурної геології; ЕТЗНС – екології та 

технологій захисту навколишнього середовища; ІнМов – іноземних мов; ІПТ – історії та 

політичної теорії; ФВС – фізичного виховання та спорту; ПрЕк –  прикладної економіки; 

ПЗКС – програмного забезпечення комп’ютерних систем; ПРР – підземної розробки 

родовищ; ОКММ – Основ конструювання механізмів і машин; ТСТ – транспортних систем і 

технологій; ФП – філософії та педагогіки; ГМех – гірничої механіки. 

 

8 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ПРОГРАМ ДИСЦИПЛІН, ПРАКТИК, 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Уміння бакалавра визначаються за видами навчальної діяльності як конкретизація 

загальних і професійних компетентностей в програмах навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань і застосовуються як критерії відбору необхідних і достатніх знань 

(змістових модулів), які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 

Зв'язок освітньої програми з програмами підготовки за видами навчальної діяльності 

забезпечує якість вищої освіти на стадії проектування. 

Програма дисципліни, що складає зміст вищої освіти бакалавра, має визначати також 

загальний час на засвоєння, форму підсумкового контролю, перелік базових дисциплін, 
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вимоги до інформаційно-методичного забезпечення, вимоги до засобів діагностики та 

критеріїв оцінювання, вимоги до структури робочої програми дисципліни. 

 

9 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 
 

Інформаційною базою для створення засобів діагностики підсумкового контролю за 

видами навчальної діяльності мають бути дисциплінарні уміння та відповідні знання. 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи бакалавра. 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 

екзаменаційної комісії. 

 

10 ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ЗА ФОРМАМИ 
 

Очна форма – 3 роки 10 місяців, заочна – 3 роки 10 місяців. 
 

11 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 
 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою навчання за 

варіантами наведена у таблицях 11.1 та 11.2. 

 

Таблиця 11.1 – Послідовність навчальної діяльності (Блок 1) 
 

Курс Семестр Чверть Позначення видів навчальної діяльності 
 

1 2  3 

1 

1 1 З1, З2, З7, Б1, Б3, Б5, Б6, Ф3 

2 З2, З7, Б1, Б3, Б5, Б6, Ф3 

2 3 З2, З3, Б4, Ф1, Ф2, Ф4 

4 З2, З7, Б4, Ф1, Ф2, Ф4, П1, П2 

2 

3 5 З5, Б2, Ф6, Ф8, Ф10 

6 Б2, Ф6, Ф8, Ф10 

4 7 З4, Ф5, Ф9, Ф11, Ф12 

8 Ф5, Ф9, Ф12, Ф13, П3 

3 

5 9 Ф7, Ф14, Ф19, 1С1 

10 Ф7, Ф14, Ф19, Ф20, 1С1 

6 11 Ф15, Ф18, 1С2, 1С4 

12 Ф15, Ф18, 1С2, 1С3, 1С5, ВП1 

4 

7 13 З6, Ф16, 1С6, 1С7 

14 З6, Ф16, Ф17, 1С6, 1С7 

8 15 Ф21, Ф22, Ф23, 1С8, 1С9, 1С10 

16 ВП2, ВП3 

 

Таблиця 11.2 – Послідовність навчальної діяльності (Блок 2) 
 

Курс Семестр Чверть Позначення видів навчальної діяльності 
 

1 2  3 

1 

1 1 З1, З2, З7, Б1, Б3, Б5, Б6, Ф3 

2 З2, З7, Б1, Б3, Б5, Б6, Ф3 

2 3 З2, З3, Б4, Ф1, Ф2, Ф4 

4 З2, З7, Б4, Ф1, Ф2, Ф4, П1, П2 

2 3 5 З5, Б2, Ф6, Ф8, Ф10 
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1 2  3 

6 Б2, Ф6, Ф8, Ф10 

4 7 З4, Ф5, Ф9, Ф11, Ф12 

8 Ф5, Ф9, Ф12, Ф13, П3 

3 

5 9 Ф7, Ф14, Ф19, 2С1, 2С4 

10 Ф7, Ф14, Ф19, Ф20, 2С1, 2С4 

6 11 Ф15, Ф18, 2С2, 2С5 

12 Ф15, Ф18, 2С2, 2С3,  2С5, ВП1 

4 

7 13 З6, Ф16, 2С6, 2С7 

14 З6, Ф16, Ф17, 2С6, 2С7 

8 15 Ф21, Ф22, Ф23, 2С8, 2С9, 2С10 

16 ВП2, ВП3 

 

12 ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У ДВНЗ «НГУ» функціонує 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 вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах 

та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних 

працівників; 

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 ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у 

наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів, які забезпечують належний рівень якості вищої освіти. 

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ 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 із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і 

рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти здійснюється відповідно до «Політики 

забезпечення якості вищої освіти Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», що 

оприлюднена на сайті університету за адресою: 

(http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_centr/). 

 

 

 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_centr/
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13 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1 Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку прийому на 

навчання до університету відповідно до Правил прийому. 

2 Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення якості вищої 

освіти несе завідувач випускової кафедри екології та технологій захисту навколишнього 

середовища. 

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

вересня 2017 року. Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до 

змін нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

 


