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Лист підтримки 
освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього 

середовища» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
183 «Технології захисту навколишнього середовища», галузі знань  

18 «Виробництво та технології» в Національному технічному університеті 
«Дніпровська політехніка» 

 

Сучасні тенденції розвитку промислового сектору української економіки 
вимагають від вищих навчальних закладів динамічності, гнучкості та професійності 
при розробці та реалізації програм підготовки фахівців в галузі екології та 
технологій захисту навколишнього середовища відповідно до регіональних потреб 
та з урахуванням стратегічних напрямків розвитку України. Одними з основних 
напрямків реалізації екологічної політики держави є впровадження екологічно 
чистих та безпечних технологій, орієнтованих на поліпшення якості атмосферного 
повітря, очистку стічних вод і підвищення якості питної води, зменшення обсягів 
промислових та побутових відходів. 

Виходячи з цих умов, для потреб Дніпропетровської області в останні роки 
все більш актуальною стає підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі 
сучасних екологічних технологій за освітньо-професійною програмою «Технології 
захисту навколишнього середовища» другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища», галузі знань 
18 «Виробництво та технології» в Національному технічному університеті 
«Дніпровська політехніка». 

Даною освітньо-професійною програмою передбачено опанування наукових 
та інноваційних напрямків природоохоронної діяльності, методів моделювання 
систем і процесів техногенно-екологічної безпеки, проектування 
природоохоронних і ресурсозберігаючих систем і технологій. Зазначені фахові 
освітні компоненти в поєднанні з практичними навичками в царині сучасних 
інформаційних технологій і управління проєктами є основою для формування умінь 
та навичок професійної підготовки фахівця. 



Освітня програма дозволяє сформувати у випускників вміння застосовувати 
системний підхід з встановлення екологічних, технологічних та економічних 
критеріїв, що враховують взаємозв’язки в межах як окремого промислового об’єкта 
чи підприємства, а й прилеглих до нього територій. 

Під час розробки та перегляду освітньо-професійної програми «Технології 
захисту навколишнього середовища» та робочих програм дисциплін 
рекомендується враховувати необхідність під час навчання формування у студентів 
наступних навичок і вмінь: 

- контролювати та оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів 
і господарської діяльності на довкілля; 

- використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів 
досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища; 

- планувати, проектувати та контролювати параметри роботи окремих видів 
обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища; 

- контролювати та оцінювати ефективність природоохоронних заходів та 
застосовуваних технологій. 

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що освітньо-професійна 
програма «Технології захисту навколишнього середовища» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 183 «Технології захисту 
навколишнього середовища» галузі знань 18 «Виробництво та технології» в 
Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» сприятиме 
підготовці висококваліфікованих фахівців в природоохоронній галузі, які будуть 
комплексно вирішувати актуальні екологічні проблеми функціонування 
промислових підприємств. 
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