
 
 



ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

 

освітньо-професійної програми 

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  Перший (бакалаврський)  

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  10 Природничі науки 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  101 Екологія 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ  - 

Професійна кваліфікація (за 

наявності)  

Організатор природокористування 

Розробники програми:  
1. Цайтлер М.Й.                                  __________ 

2. Сеньків В.М.                            __________ 

3. Дзюбайло А.Г.                                   __________ 

 

 

ВНЕСЕНО  
Кафедрою  екології та географії 

Протокол №        _________ від  10 жовтня 2017р.  

Завідувач кафедри       _________ А.Г. Дзюбайло  

ПОГОДЖЕНО  
Вченою радою факультету  біолого-природничого 

Протокол №   від                     2017р.  

Голова вченої ради      _________ С.Я. Волошанська 

СХВАЛЕНО  

Науково-методичною радою  Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 

Протокол №  ___________ від                     2017р.  

Голова науково-методичної ради  В.Л. Шаран 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Вченою радою  Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 

Протокол №  14  від  31 серпня 2017р.  

Голова Вченої ради  Н.В. Скотна 

НАДАНО ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕНО У ДІЮ  

Наказ   №  312  від  31 серпня 2017р.  



ПЕРЕДМОВА 

 Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів у галузі 10 Природничі 

науки  спеціальності 101 Екологія.  

 Освітньо-професійна програма заснована на компетентнісному підході 

підготовки фахівця у галузі 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія.  

Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою кафедри біології 

та хімії ДДПУ імені Івана Франка у складі:   

1. Цайтлер М.Й. – кандидат біологічних наук, доцент 

2. Сеньків В.М. – кандидат технічних наук, доцент 

3. Дзюбайло А.Г. – доктор сільськогосподарських наук, професор 

 Програма затверджена Вченою радою Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. Порядок розробки, експертизи, 

затвердження і внесення змін у освітню програму регулюється «Тимчасовим 

положенням про освітні програми підготовки фахівців різних ступенів вищої 

освіти в Дрогобицькому державному педагогічному університеті», затверджене 

Вченою радою ДДПУ імені Івана Франка. Ця освітньо-професійна програма не 

може бути повністю або частково відтворена, тиражована та розповсюджена 

без дозволу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. 

 



1. Освітньо-професійна програма зі спеціальності  

101 Екологія 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Дрогобицький державний педагогічний університет  

імені Івана Франка.  

Біолого-природничий факультет 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою оригіналу 

Бакалавр 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю  
Екологія 

Наявність акредитації так 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 3 роки 10 місяців 

Цикл/рівень FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень,  

HPK – 6 рівень 

Передумови Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови 

наявності в неї державного документу про освіту або 

(та) професійну підготовку встановленого зразка. 

Відбір здійснюється на конкурсній основі. 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої програми 10 років 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://ddpu.drohobych.net 

 

2 – Мета освітньо-професійної  програми 

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних працівників у галузі екології 

із широким доступом до працевлаштування. Бакалавр повинен бути підготовлений до 

самостійної практичної діяльності, що вимагає широких знань в галузі екології і 

спеціальних вмінь та знань інноваційного характеру, може їх застосовувати у практиці та 

продукувати нові знання для вирішення проблемних професійних завдань. 

3 – Характеристика програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація(за 

наявності)) 

10 Природничі науки 

101 Екологія 

 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна. Орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках 

яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.    

Забезпечує формування та розвиток професійної компетенції для 

здійснення дослідницької та інноваційної діяльності у галузі 

екології. 

Основний фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Фундаментальна, спеціалізована та практична підготовка 

бакалаврів у галузі екології. 

 

Особливості 

програми 

Освітня програма бакалавра передбачає теоретичну і практичну 

підготовку з використанням обладнання, устаткування та 

програмного забезпечення, необхідного для натурних, 

лабораторних та дистанційних досліджень будови та властивостей 

http://ddpu.drohobych.net/


екологічних систем різного рівня та походження. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Здійснюється за виконанням фахової діяльності згідно до 

найменувань видів екологічної діяльності, поданими у 

Національному класифікаторі України ДК 003:2010: 

2211.2. Еколог 

Фахівці - екологи затребувані на промислових підприємствах 

різних галузей, особливо, на виробництві, який передбачає ті чи 

інші викиди в атмосферу. Новий напрямок роботи - внутрішній 

екологічний аудит підприємства - дозволяє запобігати проблеми з 

державними органами та громадськими організаціям. Випускники 

можуть працювати в лабораторіях, експертних групах, екологічних 

організаціях та ін. 

Подальше 

навчання 

 

Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти.  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

– організаційні форми: колективне та інтегративне навчання 

тощо; 

– технології навчання: пасивні (пояснювально-ілюстративні); 

активні (проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-

комп’ютерні саморозвиваючі, позиційне та контекстне навчання, 

технологія співпраці) тощо. 

Оцінювання 

– види контролю: поточний, тематичний, періодичний, 

підсумковий, самоконтроль;  

– форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий 

контроль, захист лабораторних та індивідуальних робіт, доповіді на 

семінарських заняттях, підсумкова атестація – комплексний 

кваліфікаційний екзамен; 

– оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

чотирибальною шкалою – («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») і вербальною – («зараховано», «незараховано»). 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати 

практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і 

збалансованого природокористування, що передбачає застосування 

основних теорій та методів наук про довкілля, які 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу знань, 

виконання дослідження в групі під керівництвом викладача, до 

ефективного комунікування, дотримання етичних принципів 

Загальні 

компетентності 
 

 

Полікультурна – здатність і готовність формувати гідне 

ставлення до надбань національної культури і виробництва та 

надання допомоги учням в адаптації до культури інших держав. 

Комунікативна – здатність і готовність до спілкування, 

нестандартного і творчого вирішення комунікативних завдань, які 

виникають у процесі педагогічного спілкування; комунікативні 



навички, культура міжособистісних відносин, здатність до 

мотивації та переконання, уміння уникати конфліктів і, в разі 

потреби, розв’язувати їх. 

Соціальна – здатність і готовність до спільної (групової, 

кооперативної) професійної діяльності, співробітництва, 

професійного спілкування та соціальної відповідальності за 

результати своєї професійної праці. 

Здоров’язбережувальна – здатність і готовність 

мобілізувати систему знань, умінь, розумових і особистісних 

якостей, необхідних для формування мотивації до 

здоров’язбереження, а також уміння передбачати, попереджувати 

або компенсувати втрату здоров’я як засобу задоволення базових 

потреб людини.   

Організаційно-управлінська – здатність і готовність 

самостійно обирати форми, методи і засоби та здійснювати 

управління процесами педагогічної навчальної діяльності, 

виховання та розвитку особистості у середніх навчальних закладах. 

Екологічна – здатність і готовність застосовувати екологічні 

знання і досвід у професійних і життєвих ситуаціях, керуючись 

пріоритетністю екологічних цінностей і непрагматичною 

мотивацією взаємодії з довкіллям на основі усвідомлення особистої 

причетності до екологічних проблем і відповідальності за наслідки 

діяльності у довкіллі. 

Предметні 

(спеціальні фахові) 

компетентності 

 

 

 

 

 

 

 

Управлінська –  здатність до участі в управлінні 

природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 

Організаційна –  здатність обґрунтовувати необхідність та 

розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-

біологічного різноманіття та формування екологічної мережі. 

Інформаційно-дослідницька – здатність і готовність до 

практичного застосування фахових знань; поглиблення фахових 

знань; проведення експериментальних досліджень та здійснення 

аргументованих висновків на основі отриманих результатів в галузі 

екології. 

Логічна – уміння аналізувати, пояснювати факти, визначати 

основні тенденції, зв’язки та взаємовплив екологічних, 

геологічних, фізичних, географічних, біологічних тощо явищ і 

процесів в природі, сучасні стадії його розвитку та прогнозувати 

(моделювати) їх динаміку у майбутньому. 

Діагностична –  здатність до оцінки впливу процесів 

техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення 

екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю. 

Проектна – користуватися нормативними документами, що 

визначають організацію і техніку безпеки робіт. 

Контрольна –  здатність проводити моніторинг та 

оцінювати поточний стан навколишнього середовища. 

7 - Результати навчання 

1 Демонструвати розуміння основних принципів управління 

природоохоронними діями та/або екологічними проектами . 



2 Формулювати основні екологічні закони, правила та принципи 

охорони довкілля та природокористування  

3 Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в 

галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття 

рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. 

4 Знати концептуальні основи моніторингу та нормування 

антропогенного навантаження на довкілля . 

5 Аналізувати фактори, що визначають формування  ландшафтно-

біологічного різноманіття. 

6 Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища 

із застосуванням інноваційних підходів та міжнародного і 

вітчизняного досвіду. 

7 Проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел 

для прийняття обґрунтованих рішень . 

8 Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних 

екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення . 

9 Застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та  ресурси 

Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних 

досліджень. 

10 Прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на 

навколишнє середовище. 

11 Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на 

оптимальне управління та поводження з виробничими та 

муніципальними відходами. 

12 Формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання 

норм і вимог екологічного законодавства. 

13 Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля із залученням громадськості. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Наявність відповідної освіти, що відповідає спеціальності, та 

наукового ступеня (або вченого звання) 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Сучасні прилади та устаткування для лабораторних і наукових 

досліджень, IТ-технології обробки інформації та відповідні 

комп’ютерні засоби. Наявність лабораторій. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Бібліотека: 

– ознайомлення з правилами користування бібліотекою, 

використання онлайн-ресурсів та баз даних; 

– інформаційне забезпечення студентів, які працюють над 

проектами та курсовими роботами; 

–   консультування працівниками бібліотеки. 

Навчальні ресурси: 

– довгострокові і короткострокові позики книг, доступ до 

онлайн-ресурсів, міжбібліотечні позики, відеотека; 

–   продовження терміну позики та бронювання книг онлайн; 

–   доступ до електронних журналів; 

–   доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу; 

–   доступ до електронного навчального середовища Moodle; 

–   технологічне і матеріально-технічне забезпечення освітнього 

процесу. 

9 – Академічна мобільність 



 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Немає 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Стажування у рамках міжнародної програми Erasmus+ 
Програма «Подвійний диплом» Полонійна Академія в Ченстохові за 

спеціальністю «Біотехнологія» 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Немає 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми 

 (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 
Семестр 

1 2 3 4 

Перший рік 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Іноземна мова 5 1-2 

ОК 2 Вища математика 4 1 

ОК 3 Геологія з основами геоморфології 5 1 

ОК 4 Фізика 4 2 

ОК 5 Хімія з основами біогеохімії 6 2 

ОК 6 Біологія 6 1 

ОК 7 Вступ до фаху 5 1 

ОК 8 Загальна екологія 9 1-2 

ОК 9 Загально-екологічна практика 3 2-3 

 Всього: 47  

Перший рік 

Вибіркові компоненти ОП 

                    Вибірковий блок 1 (вибору вищого навчального закладу) 

ВБ 1.1. Історія України 3 1 

ВБ 1.2. Фізичне виховання  1-3 

ВБ 1.3 Загальне землезнавство 10 2-3 

 Всього: 13  

Вибірковий блок 2 (вільного вибору студента) 

ВБ 2.1 Біогеографія 4 2 

ВБ 2.2 Геоботаніка 4 2 

 Всього: 8  

Другий рік 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 10 Філософія 3 3 

ОК 11 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 3 

ОК 12 Метеорологія і гідрологія 7 4 

ОК 13 Екологічне грунтознавство з географією грунтів 6 3 

ОК 14 Інформатика і системологія 5 3 

ОК 15 Психологія 8 3-4 

ОК 16 Ландшафтознавство та ланшафтна екологія 3 4 

 Всього: 35  

Другий рік 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок 2 (вільного вибору студента) 

ВБ 2.3. Біоекологія 13 4-5 

ВБ 2.4. Лікарські рослини 4 4 

ВБ 2.5. Популяційна екологія 4 4 

 Всього: 21  



 

 

 

Третій рік 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 17 Ландшафтно-екологічна практика 3 5 

ОК 18 Екологія людини 5 5 

ОК 19 Моніторинг довкілля 4 6 

ОК 20 Нормування антропогенного навантаження на 
навколишнє середовище 

4 6 

ОК 21 Природоохоронне законодавство 4 5 

ОК 22 Техноекологія та урбоекологія 9 5-6 

 Всього: 29  

Третій рік 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок 1 (вибору вищого навчального закладу) 

ВБ 1.4. Історія української культури 3 5 

ВБ 1.5. Основи наукових досліджень 3 6 

ВБ 1.6. Екологія с/г виробництва 4 6 

ВБ 1.7. Картографія з основами топографії 3 5 

ВБ 1.8. Соціоекологія 3 5 

Вибірковий блок 2 (вільного вибору студента) 

ВБ 2.6. 
Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів 

21 6-8 

ВБ 2.7. Хімія навколишнього середовища 4 6 

 Всього: 41  

Четвертий рік 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 23 Виробнича практика 3 7 

ОК 24 Екологічна безпека 6 7 

ОК 25 Екологічна експертиза 4 7 

ОК 26 Курсова робота з екології 3 7 

ОК 27 Моделювання і прогнозування стану довкілля 4 8 

ОК 28 Організація управління в екологічній діяльності 8 7-8 

ОК 29 Кваліфікаційний екзамен 3 8 

 Всього: 31  

Четвертий рік 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок 1 (вибору вищого навчального закладу) 

ВБ 1.9. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3 7 

Вибірковий блок 2 (вільного вибору студента) 

ВБ 2.8. Екологічна освіта і культура 3 8 

ВБ 2.9. Екосистемологія 3 8 

ВБ 2.10. Радіоекологія 3 8 

 Всього: 12  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  



3. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 101 Екологія здійснюється у 

формі комплексного кваліфікаційного екзамену та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження їм ступеня бакалавра спеціалізацією «Екологія» із 

присвоєнням професійної кваліфікації «Організатор природокористування». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 



Таблиця F.1.1 – Матриця зв’язків між обов’язковими компонентами ОП та результатами навчання (компетентностями) 

 

 

 
О

К1 

О

К2 
ОК3 

О

К4 

О

К5 

О

К6 

О

К7 

О

К8 

О

К9 

ОК1

0 

ОК

11 

ОК

12 

ОК

13 

ОК

14 

ОК

15 

ОК

16 

ОК

17 

О

К1

8 

О

К1

9 

О

К2

0 

О

К2

1 

О

К2

2 

О

К2

3 

О

К2

4 

О

К2

5 

О

К2

6 

О

К2

7 

О

К2

8 

О

К2

9 

D1 + +     +                       

D2       +                     + + 

D3         + +   + + + +           +   

D4              + + +             + 

D5   + + + +     + + +    + + + + + + + + +     

D6         + +   + + + +           +   

D7              +  +            +  

D8              + +               

D9              + + + + + + + + + + +      

D1

0 
             + + +          

 +  
+ 

D1

1 
        + +    +  +          

   
+ 

D1

2 
+ +     +      + +  +          

   
 

D1

3 
        + +   + +  +          

   
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця F.1.2 – Матриця зв’язків між дисциплінами вибіркового блоку 1 (вибору вищого навчального закладу)  

та результатами навчання (компетентностями) 

 

 

 
ВБ 

1.1 

ВБ 

1.2 

ВБ 

1.3 

ВБ 

1.4 

ВБ 

1.5 

ВБ 

1.6 

ВБ 

1.7 

ВБ 1.8 ВБ 1.9 

D1       +   

D2   +     +  

D3 + +   +    + 

D4       +   

D5    + + +  +  

D6 + +       + 

D7          

D8          

D9       +   

D10          

D11        +  

D12     +     

D13     +    + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця F.1.3 – Матриця зв’язків між дисциплінами вибіркового блоку 2 (вільного вибору студента)  

та результатами навчання (компетентностями) 

 

 
 

 

 

ВБ 2.1 

 

ВБ 

2.2 

 

ВБ 

2.3 

 

ВБ 

2.4 

 

ВБ 

2.5 

 

ВБ 

2.6 

 

ВБ 

2.7 

 

ВБ 

2.8 

 

ВБ 

2.9 

 

ВБ 

2.10 

D1 + + + + +     + 

D2  +         

D3       + +   

D4      +     

D5         +  

D6       + +   

D7           

D8 
     +   

  

D9      +     

D10      +     

D11           

D12           

D13       + +   

 
 
 

Гарант освітньої програми                                                               М.Й. Цайтлер 
 
 
 


