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Галузь знань, спеціальність

10 Природничі науки

Спеціалізація

101 Екологія

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОП

Факультет захисту рослин

Професійна кваліфікація, яка присвоюється за ОП (за
наявності)

Магістр з екології (дослідник)

Мова (мови) викладання

Українська

ПІБ та посада гаранта ОП

Білецький Євген Миколайович, професор кафедри екології та біотехнології

Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та
впровадження

Освітно-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю
101 Екологія, галузі знань 10 Природничі науки. Розроблено у 2018 р. робочою групою
(науково-методичною комісією спеціальності 101 «Екологія») у складі: Голова робочої групи –
Білецький Євген Миколайович – доктор біологічних наук, професор; члени робочої групи –
Непран І.В. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Волощенко В.В. - кандидат
ветеринарних наук, доцент, Долгова Т.А. - кандидат біологічних наук, доцент. Згідно
затвердження нового Стандарту вищої освіти за спеціальність 101 "Екологія" робоча група
була змінена на: голова робочої групи - Чайка Микола Іванович - доктор
сільськогосподарських наук, доцент, члени робочої групи – Білецький Євген Миколайович доктор біологічних наук, професор, Непран І.В. – кандидат сільськогосподарських наук,
доцент. У звʼязку зі смертю Чайки Миколи Івановича - доктора сільськогосподарських наук у
2019 р., робоча група була затверджена у наступному складі: Голова робочої групи –
Білецький Євген Миколайович – доктор біологічних наук, професор; члени робочої групи –
Непран І.В. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Бузіна Ірина Миколаївна кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри геодезії, картографії та
геоінформатики (до 1.09.19), доцент кафедри екології та біотехнології (з 1.09.19). Термін дії
освітньої програми з 2018-2019 рр.
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1. Проектування та цілі освітньої програми

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості
(унікальність) цієї програми?

Особливості (унікальність) цієї програми полягає у науковому обгрунтуванні екологічної та
природоохоронної діяльності у сільському та лісовому господарствах. Програма пропонує
комплексний підхід до вивчення питань у галузі екології, охорони навколишнього середовища
та природокористування через теоретичне та практичне навчання. Дана програма формує у
здобувачів комплекс знань, умінь та навичок у галузі охорони навколишнього середовища та
екологічної безпеки. Метою програми є підготовка висококваліфікованих і професійних
екологів, здатних вирішувати науково-практичні задачі та питання щодо зменшення рівня
антропогенного впливу на природне середовище, розробки ефективних природоохоронних
заходів, а також розв’язувати практичні завдання у галузі екології та охорони навколишнього
середовища. Програма дослідницька та професійно-прикладна.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи
ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО

Цілі ОПП "Екологія" відповідають місії та стратегії розвитку Університету, що зазначена у
Стратегічному плані розвитку Харківського національного аграрного університету ім. В.В.
Докучаєва на 2016 - 2020 роки, від 28 грудня 2015 р. ОПП "Екологія" передбачає підготовку
фахівців європейського і світового рівня з високим інтелектуальним і фаховим потенціалом, а
також створення, систематизація, збереження та поширення сучасних наукових знань для
покращення якості життя людей. Це дозволить забезпечити успішність та утвердження
провідного місця Університету у світовому освітянському просторі як такого, що має здатність
до перманентного самовдосконалення, автономного освітянсько-науково-виробничого
комплексу інноваційного типу.

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп
заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були враховані
під час формулювання цілей та програмних результатів
навчання ОП:

- здобувачі вищої освіти та випускники програми
Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням
тенденцій розвитку спеціальності "Екологія", ринку праці, галузевого та регіонального
контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.
- роботодавці
Роботодавці залучені до процесу формування ОПП "Екологія" та можуть вносити пропозиції
і рекомендації щодо підготовки фахівців з урахуванням своїх потреб та тенденцій на ринку
праці.
- академічна спільнота
Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні
результати навчання ОП відбивають тенденції розвитку
спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання ОПП "Екологія" передбачають врахування сучасних
питань зайнятості населення та характеристики потенціалу екологічного підприємництва під
час формування нових робочих місць, що сьогодні є важливим для поліпшення екологічного
навколишнього середовища. Важливими характеристиками сучасних технологій є те, що вони
мають здійснюватись ресурсозберігаючим шляхом (на основі застосування синтетичних і
композиційних матеріалів) та повинні бути екологічно чистими (замкнуті цикли виробництва із
вторинним використанням виробничих відходів, очищенням стоків). Вищезгадані
характеристики передбачені даною ОП.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання
цілей та програмних результатів навчання ОП було
враховано галузевий та регіональний контекст

Харківщина – один із найбільш розвинених регіонів України. Антропогенне і техногенне
навантаження на навколишнє природне середовище у кілька разів перевищує відповідні
показники у розвинутих країнах світу. Значною мірою це зумовлено забрудненням
навколишнього природного середовища внаслідок провадження виробничої діяльності
підприємствами агропромислового, паливно-енергетичного комплексу, транспорту, твердих
побутових відходів. Негативний вплив на довкілля призводить до забруднення поверхневого
та підземного водних горизонтів і грунтів, зменшення біорізноманітності рослинного та
тваринного світів. Екологічну ситуацію на Харківщині можна охарактеризувати як напружену.
Аграрна сфера, яка потужно розвивається в області, також має низку проблем екологічного
характеру. Саме тому відповідальне ставлення до екологічних проблем повинно стати
частиною свідомості кожного, а інтегрувати цей процес у світосприйняття громадян, суб’єктів
господарювання, керівників підприємств можливо лише при наявності висококваліфікованого
спеціаліста у відповідній галузі.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання
цілей та програмних результатів навчання ОП було
враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних
програм

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання враховано аналіз ОПП
"Екологія" аналогічного напряму різних університетів України. Ця ОПП є більше орієнтована
на науково-дослідну роботу, а не лише на викладацьку діяльність, у ній були конкретизовані
цілі та фокус, а також мала місце співпраця з роботодавцями під час розробки. Також під час
розробки даної ОПП був використаний досвід іноземних, зокрема європейських програм.
Вища освіта у Польщі орієнтована на підготовку саме тих фахівців, яких потребує їх ринок
праці, що для України теж є важливим пріоритетом. Результати освітнього процесу, так само
як і в європейських ОПП, акцентують увагу на потребах студентів та суспільства,
забезпечуючи працевлаштування, особистий розвиток і права та обов’язки громадянина.
Студентоцентровані освітні програми спроектовані таким чином, щоб студенти мали
можливість розвивати певний набір компетентностей, які вважаються корисними та
потрібними для академічної, професійної та професійно-технічної сфери. Під час розробки
даної ОПП ми керувалися основними принципами роботи європейських вузів: викладання та
дослідницька робота в університеті мають бути неподільними; свобода в дослідницькій і
викладацькій діяльності є основним принципом університетського життя; університет
обмінюється інформацією та документацією, а також збільшує кількість спільних проектів для
розвитку освіти як основного елементу постійного прогресу знань.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти
результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти

ОПП "Екологія" дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти
завдяки: 1. відповідності місії та стратегії закладу вищої освіти з урахуванням позицій та
потреб заінтересованих сторін (стейкхолдерів); 2. урахуванню тенденцій розвитку
спеціальності 101 «Екологія» на ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також
досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних ОПП; 3. структура та зміст ОПП (освітні
компоненти) відповідають вимогам законодавства щодо навчального навантаження для
другого (магістерського) рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти з екології;
4. забезпечує досягнення здобувачами вищої освіти компетентностей, визначених
стандартом вищої освіти з екології, відповідає теоретичному змісту предметної області; 5.
ОПП має чітку структуру, яка передбачає можливість для формування індивідуальної
освітньої траєкторії 6. практичну підготовку та соціальних навичок (soft skills) 7. відповідає
вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи; 8. поєднання
навчання і досліджень; 9. викладачі оновлюють зміст робочих навчальних програм на основі
наукових досягнень і сучасних практик з екології; 10. має чіткі та зрозумілі правила визнання
результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності; 11. організація навчання, викладання та наукових досліджень відбувається на
основі інтернаціоналізації діяльності ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; 12. форми атестації здобувачів
вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти з екології; 13. чіткі і зрозумілі
правила проведення контрольних заходів; 14. чіткі та зрозумілі політика, стандарти і
процедури дотримання академічної доброчесності; 15. кваліфікація викладачів забезпечує
досягнення визначених даною програмою цілей та програмних результатів навчання; 16.
процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми; 17. ХНАУ залучає
роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу; 18. до аудиторних занять
професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців; 19. сприяє
професійному розвитку викладачів через власні програми або у співпраці з іншими
організаціями; 20. ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності; 21. існує практика
збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОП; 22.
система забезпечення якості ЗВО забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в
освітній програмі та освітній діяльності з реалізації ОПП; 23. чіткі і зрозумілі правила і
процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу; 24. ХНАУ
своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну інформацію про
освітню програму.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною
спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній,
поясніть, яким чином визначені ОП програмні
результати навчання відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня?

НРК України - 7 рівень, РО-ЕІЩА - другий цикл, ЕОР-ЕЕЕ - 7 рівень Згідно вимог
Національної рамки кваліфікацій випускники можуть працювати: 3213 Консультанти в
сільському, водному господарствах та в природно-заповідній справі. 1221.1 Головні фахівцікерівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах,
риборозведенні, рибальстві та природно- заповідній справі. 1221.2 Начальники (інші
керівники та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному
господарствах, у риборозведенні, рибальстві, та природно-заповідній справі. 1311 Керівники
малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному
господарствах, лісівництві, рибному промислі. 2213 Професіонали в агрономії, водному
господарстві зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі. 2213.1
Наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація
та природно-заповідна справа). 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів.
А також фахівець підготовлений до роботи в наступних галузях народного господарства:
сільське господарство, лісове господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними
послуг, рибне господарство (допоміжна діяльність у сільському господарстві та після
урожайна діяльність, допоміжна діяльність у рослинництві); водопостачання, каналізація,
поводження з відходами (збирання, оброблення й видалення відходів. відновлення
матеріалів, інша діяльність щодо поводження з відходами); професійна, наукова та технічна
діяльність (діяльність у сферах архітектури та інженерингу, технічні випробовування та
дослідження, наукові дослідження та розробки, консультування з питань безпеки у сфері
навколишнього середовища та з інших технічних питань); надання ландшафтних послуг
(рослини для захисту ерозії, збереження ландшафту та догляд за ним); державне управління
загального характеру, соціально-економічне управління (регулювання у сферах охорони
здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах); освіта (професійно-технічна освіта та
рівні вищого професійно-технічного навчального закладу, вища освіта, інші види освіти);
діяльність організацій промисловців і підприємств, професійних організацій. Робочі місця в
Міністерстві екології та природних ресурсів України, Департаменті охорони природних
ресурсів, Департаменті екологічної безпеки та поводження з відходами, Державній екологічній
інспекції України, Державному агентстві земельних ресурсів України, Державному агентстві
лісових ресурсів України, вищих навчальних закладах аграрного та екологічного
спрямування, науково-дослідних інститутах, обласних управліннях екології та природних
ресурсів.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах Числове
поле ЄКТС), спрямованих на формування
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти
за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за
наявності)?

67.5

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на
дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

22.5

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній
області заявленої для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є
міждисциплінарною)?

10 Природничі науки 101 «Екологія» Об'єкт: структура та функціональні компоненти
екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація
природокористування.Ціль навчання - формування у здобувачів вищої освіти комплексу
знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони
довкілля та збалансованого природокористування. Теоретичний зміст предметної області.
Поняття, концепції, принципи природничих наук, сучасної екології та їх використання для
охорони навколишнього середовища, збалансованого природокористування та сталого
розвитку. Методи, методики та технології. Здобувач має оволодіти методами збирання,
обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень. Інструменти та обладнання:
обладнання, устаткування та програмне забезпечення, необхідне для натурних,
лабораторних та дистанційних досліджень будови та властивостей екологічних систем різного
рівня та походження.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена
можливість формування індивідуальної освітньої
траєкторії?

Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної
освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти
навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством, відповідно до циклу
вибіркових дисциплін, що передбачені у Навчальному плані та Освітньо-професійній програмі
"Екологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати
своє право на вибір навчальних дисциплін?

Право на вибір навчальних дисциплін здобувачі реалізують відповідно до Освітньопрофесійної програми "Екологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти та Навчальному
плані, керуючись Положенням про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору
здобувачами у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план
передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні
для подальшої професійної діяльності

Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної
діяльності, відповідно до Освітньо-професійної програми "Екологія" другого (магістерського)
рівня вищої освіти та Навчального плану.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття
здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft
skills) упродовж періоду навчання, які відповідають
цілям та результатам навчання ОП результатам
навчання ОП

Освітньо-професійна програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних
навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям за допомогою наступних дисциплін:
"Педагогіка та психологія вищої школи, методика викладання у вищій школі", "Стратегія
сталого розвитку", "Філософія науки та інноваційного розвитку"/ "Геокультурний вимір
ноосферного мислення", загальним обсягом 9,5 кредитів ЄКТС.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного
професійного стандарту?

Зміст освітньо-професійної програми "Екологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти
враховує вимоги відповідно Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня
спеціальності 101 "Екологія", дотримуючись відсоткового співвідношення навчальних
дисциплін циклу професійної підготовки.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення
обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах
ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої
освіти (включно із самостійною роботою)?

Для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним
навантаженням здобувачів вищої освіти ЗВО розробляє максимальне аудиторне
навантаження у 18 год на тиждень відповідно до Положення про організацію освітнього
процесу ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти за дуальною формою освіти, продемонструйте,
яким чином структура освітньої програми та навчальний
план зумовлюються завданнями та особливостями цієї
форми здобуття освіти

Дуальна форма освіти не передбачена

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить
інформацію про правила прийому на навчання та
вимоги до вступників ОП

https://knau.kharkov.ua/vstupnik18.html

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до
вступників ураховують особливості ОП?

Під час прийому на навчання за спеціальністю 101 "Екологія" ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
керується Правилами прийому до Харківського національного аграрного університету ім. В.В.
Докучаєва в 2018 році, які узгоджені та повністю враховують особливості і положення ОП. Для
вступників до магістратури за спеціальністю 101 "Екологія" діють наступні вимоги: фахове
випробування та іспит з іноземної мови (у т.ч. для вступників 2019-2020 р.н.). Додаткове
фахове випробування (за неспорідненою спеціальністю).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким
чином забезпечується його доступність для учасників
освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється Правилами
прийому до Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва в 2018
році, які оприлюднені на сайті ХНАУ.

Опишіть на конкретних прикладах практику
застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)?

Токарєв І.М. вступав у 2018 р. на другий (магістерський) рівень вищої освіти після закінчення
Донецького юридичного інституту (2004). Для нього діяли вимоги відповідно до Правил
прийому до ХНАУ в 2018р. Таким чином для вступу до ХНАУ він складав спочатку додаткове
фахове випробування (у звʼязку з неспорідненою спеціальністю), а також фахове
випробування та іспит з іноземної мови.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті? Яким чином забезпечується його доступність
для учасників освітнього процесу?

-

Опишіть на конкретних прикладах практику
застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)?

-

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи
навчання і викладання на ОП сприяють досягненню
програмних результатів навчання? Наведіть посилання
на відповідні документи

Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у ОПП цілей та
програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи та прописані у програмах навчальних дисциплін і робочих
програмах навчальних дисциплін.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання
і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень
задоволеності здобувачів вищої освіти методами
навчання і викладання відповідно до результатів
опитувань?

Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація
щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в
межах окремих освітніх компонентів у формі програми навчальних дисциплін і робочих
програм навчальних дисциплін. Рівень задоволення здобувачів методами і викладанням
відповідно до результатів опитувань є достатнім.

Продемонструйте, яким чином забезпечується
відповідність методів навчання і викладання на ОП
принципам академічної свободи

Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми,
керуючись Положенням про організацію освітнього процесу та академічну свободу ХНАУ ім.
В.В. Докучаєва.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього
процесу надається інформація щодо цілей, змісту та
очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв
оцінювання у межах окремих освітніх компонентів

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв
оцінювання у межах окремих освітніх компонентів надається у вигляді затвердженого
Навчального плану та Графіку навчального процесу на поточний рік.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання
і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОПП забезпечується проведенням
науково-дослідних робіт, конференцій всеукраїнських та регіональних конкурсів наукових
робіт здобувачів, олімпіад, конкурсів та змагань.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади,
яким чином викладачі оновлюють зміст навчальних
дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних
практик у відповідній галузі

Педагогічні та науково-педагогічні працівники оновлюють зміст освіти на основі наукових
досягнень і сучасних практик у відповідній галузі за рахунок перегляду програм навчальних
дисциплін, відвідування семінарів, конференцій, підвищення кваліфікацій, стажувань, в т.ч.
закордонних.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові
дослідження у межах ОП пов’язані із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Навчання, викладання та наукові дослідження пов'язані з інтернаціоналізацією діяльності
університету. Здобувачі мають можливість проходити стажування та виробниці практики за
кордоном. Викладачі мають сертифікати знання іноземної мови рівня В2 (Масленніков Д.І.),
стажування у закордонних ЗВО (Непран І.В.) та приймають участь у міжнародних
конференціях (Бузіна І.М.). Здобувач Тімофеєва С.навчалась у Приморській Академії в
Слупську (Польша).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у
межах навчальних дисциплін ОП дозволяють
перевірити досягнення програмних результатів
навчання?

Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для
всіх учасників освітнього процесу, які забезпечують об'єктивність екзаменаторів, зокрема
охоплюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, відповідно до
Кодексу про академічну доброчесність, визначають порядок оскарження результатів
контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під час
реалізації ОПП "Екологія".

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість
форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів
вищої освіти відповідно до графіку навчального процесу та наказу по університету про
екзаменаційну сесію на початку семестру та за місяць до початку екзаменаційної сесії,
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу Харківського національного
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва та Положення про екзамени та заліки (підсумковий
контроль знань).

Яким чином і у які строки інформація про форми
контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться
до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів
вищої освіти відповідно до Навчального плану, Графіку навчального процесу та наказу по
університету про екзаменаційну сесію на початку семестру та за місяць до початку
екзаменаційної сесії, відповідно до Положення про освітній процес та Положення про
екзамени та заліки (підсумковий контроль знань).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти
відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності)?

Відповідно вимогам стандарту вищої освіти для обовʼязкових компонентів формою атестації
здобувачів вищої освіти є екзамен, а для вибіркових - залік. Підсумкова атестація - захист
дипломних робіт.

Яким документом ЗВО регулюється процедура
проведення контрольних заходів? Яким чином
забезпечується його доступність для учасників
освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про освітній процес,
Положенням про екзамени та заліки (підсумковий контроль знань) та Положенням про
організацію та проведення ректорських контрольних робіт, які розміщені на офіційному сайті
університету.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність
екзаменаторів? Якими є процедури запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади
застосування відповідних процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечують шляхом створення комісії у складі двох
викладачів. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів регулюється Кодексом
академічної доброчесності.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок
повторного проходження контрольних заходів? Наведіть
приклади застосування відповідних правил на ОП

Процедура проведення повторного проходження контрольних заходів регулюється
Положенням про освітній процес, Положенням про екзамени та заліки (підсумковий контроль
знань).

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок
оскарження процедури та результатів проведення
контрольних заходів? Наведіть приклади застосування
відповідних правил на ОП

Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регулюється
Положенням про освітній процес, Положенням про екзамени та заліки (підсумковий контроль
знань).

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і
процедури дотримання академічної доброчесності?

Кодекс академічної доброчесності.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як
інструменти протидії порушенням академічної
доброчесності?

ОПП розроблено відповідно до стандартів та кодексів, порушення яких тягне за собою
відповідальність.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність
серед здобувачів вищої освіти ОП?

Студенти мають можливість скористатися "Скриньками довіри" та "Телефоном довіри" і
анонімно висловити свої думки і скарги.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної
доброчесності? Наведіть приклади відповідних ситуацій
щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності у відповідності із законодавством.
Подібні приклади зафіксовані не були.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП
забезпечується необхідний рівень їх професіоналізму?

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання. Під час конкурсного добору викладачів керуються Положенням про Конкурсну
комісію, про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) та
договором сторін. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість
забезпечити потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації ОПП
"Екологія".

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким
чином ЗВО залучає роботодавців до організації та
реалізації освітнього процесу

Університет залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу шляхом
проведення виїздних лекцій, зустрічей, екскурсій на виробництво.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким
чином ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП
професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців

Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців. Так, 2.09.2019 відбулася зустріч здобувачів другого
(магістерського) рівня із представниками виробництва, а саме директором з якості компанії
"Малтюроп Юкрейн" О.М. Загоруйко, яка відповідає за якість, харчову безпеку, охорону
довкілля та відповідні системи менеджменту. Вона прочитала лекцію на тему "Екологія та
охорона довкілля на підприємстві"

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному
розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні приклади
такого сприяння

Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми та у
співпраці з іншими організаціями. Викладачі проходять планові підвищення кваліфікації,
стажування, конференції, у т.ч. закордонні.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток
викладацької майстерності

ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності шляхом проведення відкритих лекцій,
взаємовідвідування, що фіксується у відповідних журналах, та за результатами рейтингової
системи оцінювання науково-педагогічних працівників.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та
матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчальнометодичне забезпечення ОП забезпечують досягнення
визначених ОП цілей та програмних результатів
навчання?

ЗВО має та забезпечує вільний доступ до фундаментальної бібліотеки ХНАУ ім. В.В.
Докучаєва, репозитарію, до науково-метричних баз Scopus та Web of Science,
міжкафедральної лабораторії, компʼютерного класу, методичних матеріалів, рекомендацій,
практикумів, підручників, посібників та довідників для досягнення визначених освітньою
програмою цілей та програмних результатів навчання.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище,
створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби та
інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи
вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих
потреб та інтересів?

Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької
та наукової діяльності в межах даної ОПП.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність
освітнього середовища для життя та здоров’я
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне
здоров’я)?

Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров'я здобувачів вищої освіти, що
навчаються за освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та
інтереси. Дотримання правил техніки безпеки керується Інструкцією з охорони праці №126
Загальноуніверситетська для працівників університету ХНАУ 001-126-2017, Інструкцією з
охорони праці №125 Загальнообʼєктова про заходи пожежної безпеки ХНАУ ім.В.В. Докучаєва
001-125-2017, Інструкцією з охорони праці №127 Щодо надання першої долікарської
допомоги при нещасних випадках для співробітників ХНАУ ім.В.В. Докучаєва 001-127-2017,
Інструкцією щодо виконання вимог техногенної безпеки, цивільного захисту та порядку дій у
разі виникнення аварійних ситуацій (аварій), Інструцією щодо дій у разі виникнення
надзвичайних ситуацій для персоналу і здобувачів освіти у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Також
ЗВО забезпечує можливість отримання консультацій здобувачів із практичним психологом.

Опишіть механізми освітньої, організаційної,
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки
здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності
здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно до
результатів опитувань?

Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою. Рівень
задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно до результатів опитувань
(анкетувань) є достатнім.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації
права на освіту особами з особливими освітніми
потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади
створення таких умов на ОП (якщо такі були)

Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з
особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою, а саме, керуючись
Умовами доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури
врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи
пов’язаних із сексуальними домаганнями,
дискримінацією та корупцією)? Яким чином
забезпечується їх доступність політики та процедур
врегулювання для учасників освітнього процесу? Якою
є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов'язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією тощо), які є
доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми, що забезпечується Уповноваженою комісією з питань
запобігання та виявлення корупції ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури
розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей
документ, оприлюднений у відкритому доступі в мережі
Інтернет

https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polzyo.pdf
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polmrorzoop.pdf

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю
відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони
були обґрунтовані?

Перегляд ОП відбувається згідно Положення про забезпечення якості освітньої діяльності і
якості вищої освіти. Так, один з переглядів був зумовлений затвердженням нового Стандарту
вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія" у 2018 р. Наступний перегляд був спричинений
смертю одного із членів проектної групи (Чайка М.І. - доктор с.-г. наук, завідувач кафедри
екології та біотехнології).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади,
як здобувачі вищої освіти залучені до процесу
періодичного перегляду ОП та інших процедур
забезпечення її якості, а їх позиція береться до уваги під
час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування
залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур
забезпечення її якості як партнери, шляхом участі у вчених радах факультету та університету,
де мають право голосу. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду
освітньої програми. Також діє Комісія для визначення та оцінювання якості змісту та
результатів освітньої діяльності університету.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у
процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП

Представники здобувачів включені до складу групи забезпечення, вченої ради факультету та
університету і Комісії для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої
діяльності університету.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади,
як роботодавці безпосередньо або через свої
об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду
ОП та інших процедур забезпечення її якості

Роботодавці безпосередньо та через свої об'єднання залучені до складу групи забезпечення
ОПП та до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур
забезпечення її якості як партнери.

Опишіть практику збирання та врахування інформації
щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування
випускників ОП

Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар'єрного шляху
випускників ОПП. Але цього року за даною ОПП випуск здобувачів буде вперше, тому дані
щодо їх працевлаштування поки відсутні.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації
ОП були виявлені у ході здійснення процедур
внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації?
Яким чином система забезпечення якості ЗВО
відреагувала на ці недоліки?

Оскільки ОПП розпочала роботу лише у 2018 р. та проходить первинну акредитацію,
можливості виявити та проаналізувати у повній мірі недоліки ще не було.

Продемонструйте, що результати зовнішнього
забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги під
час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та
пропозиції з останньої акредитації та акредитацій інших
ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Оскільки ОПП розпочала роботу лише у 2018 р. та проходить первинну акредитацію,
результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти будуть отримані вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти
змістовно залучені до процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП?

В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, що сприяє
постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Опишіть розподіл відповідальності між різними
структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення
процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості
освіти

До складу Комісії по внутрішньому забезпеченню входять представники ректорату,
студентського самоврядування, вченої ради, профкому, юрист.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та
обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким
чином забезпечується їх доступність для учасників
освітнього процесу?

Визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов'язки всіх
учасників освітнього процесу, вони є доступними для них та їх послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми згідно Положення про організацію освітнього процесу
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, про оцінювання знань
здобувачами вищої освіти, про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору здобувачами
вищої освіти, про проведення практик здобувачів вищої освіти, про планування та облік
роботи науково-педагогічних працівників, про порядок створення та організацію роботи
Екзаменаційної комісії.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить
інформацію про оприлюднення на офіційному веб-сайті
ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень
та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів).
Адреса веб-сторінки

https://knau.kharkov.ua/uploads/fakultet/OPP/опп%20без%20печати.pdf

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому
доступі в мережі Інтернет інформацію про освітню
програму (включаючи її цілі, очікувані результати
навчання та компоненти)

https://knau.kharkov.ua/uploads/opp/fzr/ОПП_101_Маг.pdf

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми
відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів)

-

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми
забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої
освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/
або галуззю

-

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми
забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої
освіти до викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю

-

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень
аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень наукових
керівників

-

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО
організаційно та матеріально забезпечує в межах
освітньо-наукової програми можливості для проведення
і апробації результатів наукових досліджень аспірантів
(ад’юнктів)

-

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для
долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть
конкретні проекти та заходи

-

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у
дослідницьких проектах, результати яких регулярно
публікуються та/або практично впроваджуються

-

Опишіть чинні практики дотримання академічної
доброчесності у науковій діяльності наукових керівників
та аспірантів (ад’юнктів)

-

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для
виключення можливості здійснення наукового
керівництва особами, які вчинили порушення
академічної доброчесності

-

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОПП є комплексний підхід до формування компетентностей магістра з
екології: психолого-педагогічна, безпекова, управлінська, науково-дослідна складові з
урахуванням галузевої та регіональної спрямованості ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Слабкі
сторони: нерівнозначність деяких пар вибіркових дисциплін. Наприклад, "Екологія шкідливих
організмів"/"Стандартизація та сертифікація в екології". Недостатня співпраця з органами
державної виконавої влади та науковими установами як потенційними роботодавцями.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж
найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Удосконалення програми в результаті набуття досвіду в результаті працевлаштування
випускників та побажань роботодавців. Продовження гармонізація ОПП з урахуванням
досвіду провідних університетів Європи та набутого власного досвіду. Продовження роботи
над ОПП у напрямку студентоцентрованості з урахуванням соціальних, матеріальних,
фізичних потреб та побажань студентів та інших стейкхолдерів. Удосконалення змісту освіти
та технологій навчання, управління освітніми програмами. Удосконалення методології
проектування ОПП. Перегляд та удосконалення ОПП через введення в дію нових стандартів.
Розробка і впровадження системи обовʼязкового узгодження освітніх програм профільними
роботодавцями. Розробка і впровадження системи участі представників виробництва в
експертизі якості підготовки випускників. Організація навчального процесу з використанням
нових підходів, що сприяють успішній реалізації цілей ОПП.

Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Файли

Відомості щодо МТЗ*

Підсумкова атестація

атестація

Метод вказ
до виконання, оформлення та захисту дипломних робiт.pdf

Компʼютер (2013 р.), мультимедійний проектор

Практична підготовка

практика

Метод реком виробнича практика Магістри Екологія
101.pdf

Компʼютер (2013 р.), мультимедійний проектор

Геоінформаційні
системи в екології

дисципліна

ГІС в екології.pdf

Міжкафедральна навчальна лабораторія сучасних
технологій в землеустрої. Модель і марка ПК, їх к-сть
16 шт (Intel Core 2 Duo) (2010 р.). Найменування
пакетів прикладних ліцензованих програм: Windows
Vista, Nanocad, Arc GIS. Мультимедійний проектор
3М, Brother, сервер HP ML150 (2010 р.).

Екологічний
менеджмент і аудит

дисципліна

Екологічний менеджмент.pdf

Мультимедійне обладнання, стенди.

Охорона праці в галузі

дисципліна

Охорона праці в галузі.pdf

Мультимедійний проектор

Інтелектуальна
власність,
патентознавство,
авторське право

дисципліна

Інтелектуальна власність, патентознавство, авторське
право.pdf

Мультимедійний проектор

Цивільний захист

дисципліна

Цивільний захист.pdf

Мультимедійний проектор, табличний матеріал

Іноземна мова за
професійним
спрямуванням

дисципліна

Іноземна мова за проф спрямув.pdf

Компʼютерний клас мовних дисциплін. Модель і марка
ПК Intel Celeron D, 7 шт. (2013 р.). Найменування
пакетів ліцензованих програм Ubuntu 8.04 Open office
3.0 Windows 7

Педагогіка та
психологія вищої
школи, методика
викладання у вищій
школі

дисципліна

Педагогіка і психологія вищої школи.pdf

Мультимедійний проектор

Методологія та
організація наукових
досліджень

дисципліна

Методолгія та організація наукових досліджень.pdf

Компʼютерний клас кафедри екології та біотехнології.
Модель і марка ПК Pentium Dual-Core G 850 2.9 GHz 10 шт. (2013 р.). Пакети прикладних ліцензованих
програм: MS Windows 7 Home Basic SP1 32-bit Ru

Системний аналіз
якості навколишнього
середовища

дисципліна

Системний аналіз якості довкілля.pdf

Компʼютерний клас кафедри екології та біотехнології.
Модель і марка ПК Pentium Dual-Core G 850 2.9 GHz 10 шт. (2013 р.). Пакети прикладних ліцензованих
програм: MS Windows 7 Home Basic SP1 32-bit Ru

Технології захисту
довкілля

дисципліна

Технології захисту довкілля.pdf

Компʼютер (2013 р.), мультимедійний проектор

Екологія
агропромислового
розвитку

дисципліна

Екологія АПК.pdf

Компʼютер (2013 р.), мультимедійний проектор

Стратегія сталого
розвитку

дисципліна

Стратегія сталого розвитку.pdf

Компʼютер (2013 р.), мультимедійний проектор

Екологічний контроль і
безпека

дисципліна

Екологічний контроль і безпека.pdf

Компʼютер (2013 р.), мультимедійний проектор

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів

ПІБ викладача

Посада
викладача

Чи входить у групу забезпечення
відповідної спеціальності?

Навчальні дисципліни, що їх викладає викладач
на ОП

Обґрунтування

Ачасов Андрій
Борисович

Завідувач
кафедри

Ні

Геоінформаційні системи в екології

П. 1, 2, 3, 8, 10, 11,
14

Лещенко Лариса
Олександрівна

Старший
викладач

Ні

Екологічний менеджмент і аудит

П. 1, 2, 3, 6, 13

Пасемко Галина
Павлівна

Завідувач
кафедри

Ні

Інтелектуальна власність, патентознавство,
авторське право

П. 1, 2, 3, 4, 8, 10,
11, 13, 17

Любимова Ніна
Олександрівна

Професор

Ні

Цивільний захист ,Охорона праці в галузі

П. 1, 2, 3, 6, 10, 13,
16,17, 18

Герман Людмила
Володимирівна

Завідувач
кафедри

Ні

Іноземна мова за професійним спрямуванням

П. 1, 2, 3, 10, 11

Євсюков Олександр
Феліксович

Завідувач
кафедри

Ні

Педагогіка та психологія вищої школи, методика
викладання у вищій школі

П. 1, 2, 3, 8, 9, 10,
11, 14, 15

Масленніков Дмитро
Ігорович

Доцент
кафедри

Ні

Системний аналіз якості навколишнього
середовища

П. 2, 3, 9, 10, 13,
17

Бузіна Ірина
Миколаївна

Доцент

Так

Методологія та організація наукових досліджень

П. 1, 2, 3, 8, 13, 14,
17

Криштоп Євген
Анатолійович

Доцент

Ні

Технології захисту довкілля

П. 1, 2, 3, 8, 13, 14,
15

Непран Ірина
Володимирівна

Доцент

Так

Екологія агропромислового розвитку

П. 1, 2, 3, 8, 13, 15

Білецький Євген
Миколайович

Завідувач
кафедри

Так

Стратегія сталого розвитку,Екологічний контроль і
безпека

П. 2, 3, 4, 7, 10, 11,
13, 14

Таблиця 3. Матриця відповідності

Підсумкова атестація
Програмні результати навчання

Методи навчання

Форми
оцінювання

Самостійне розв'язання комплексної проблеми у сфері екології, охорони довкілля та/або
збалансованого природокористування, що супроводжується проведенням досліджень та/або
застосуванням інноваційних підходів.

Збір, аналіз, систематизація
інформації та написання
кваліфікаційної роботи.

Публічний
захист

Практична підготовка
Програмні результати навчання

Методи навчання

Форми
оцінювання

Отримання практичних знань та навичок у сфері екологічної діяльності під час
вирішення завдань на виробництві.

Самостійна та колективна робота над вирішенням
практичних задач

Публічний
захист

Геоінформаційні системи в екології
Програмні результати навчання

Методи навчання

Форми
оцінювання

Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля. Уміти використовувати концептуальні
екологічні закономірності у професійній діяльності. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції
природознавства. сталого розвитку і методології наукового пізнання. Знати правові та етичні норми для оцінки
професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.
Демонструвати здатність до організації колективної діяльності га реалізації комплексних природоохоронних проектів з
урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів
захисту навколишнього середовища.

Лекція, пояснення,
розповідь, бесіда,
інструктаж,
ілюстрація, методи
стимулювання і
мотивації
навчальнопізнавальної
діяльності.

залік

Екологічний менеджмент і аудит
Програмні результати навчання

Методи навчання

Форми
оцінювання

Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля. Уміти використовувати концептуальні
екологічні закономірності у професійній діяльності. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань
екології, природокористування та захисту довкілля. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та
аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища. Уміти оцінювати потенційний вплив
техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії
прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах.

Лекція, пояснення,
розповідь, бесіда,
інструктаж, ілюстрація,
методи стимулювання і
мотивації навчальнопізнавальної
діяльності.

залік

Охорона праці в галузі
Програмні результати навчання

Методи навчання

Форми
оцінювання

Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища.
Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та
захисту довкілля. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки
антропогенного впливу на природні середовища.

Лекція, пояснення, розповідь, бесіда,
інструктаж, ілюстрація, методи
стимулювання і мотивації навчальнопізнавальної діяльності.

залік

Інтелектуальна власність, патентознавство, авторське право
Програмні результати навчання

Методи навчання

Форми
оцінювання

Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень в умовах неповної/
недостатньої інформації та суперечливих вимог. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів
захисту навколишнього середовища. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології,
природокористування та захисту довкілля. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних
предметних галузей для вирішення теоретичних задач і проблем екології. Уміти використовувати сучасні методи
обробки і інтерпретації інформації при проведенні екологічних досліджень.

Лекція, пояснення,
розповідь, бесіда,
інструктаж, ілюстрація,
методи стимулювання
і мотивації навчальнопізнавальної
діяльності.

залік

Цивільний захист
Програмні результати навчання

Методи навчання

Форми
оцінювання

Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства. сталого розвитку і методології наукового
пізнання. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціальнозначущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог. Демонструвати здатність до організації колективної
діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових
обмежень. Уміти самостійно планувати виконання дослідницького завдання та еколого-експертної оцінки на
довкілля.

Лекція, пояснення,
розповідь, бесіда,
інструктаж, ілюстрація,
методи стимулювання і
мотивації навчальнопізнавальної діяльності.

залік

Іноземна мова за професійним спрямуванням
Програмні результати навчання

Методи навчання

Форми
оцінювання

Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності. Уміти
використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності. Знати новітні методи та
інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного
моделювання. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних
умовах. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог. Вибирати оптимальну
стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов.

Пояснення,
розповідь, бесіда,
діалог, ілюстрація,
методи
стимулювання і
мотивації
навчальнопізнавальної
діяльності.

екзамен

Педагогіка та психологія вищої школи, методика викладання у вищій школі
Програмні результати навчання

Методи
навчання

Форми
оцінювання

Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля. Уміти використовувати концептуальні екологічні
закономірності у професійній діяльності. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства. сталого
розвитку і методології наукового пізнання. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та
реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог. Знати принципи управління
персоналом га ресурсами, основні підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та
суперечливих вимог. Вибирати оптимальну стратегію господарювання га/або природокористування в залежності від
екологічних умов. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних галузей для вирішення
теоретичних задач і проблем екології.

Лекція,
пояснення,
розповідь,
бесіда,
інструктаж,
ілюстрація,
методи
стимулювання і
мотивації
навчальнопізнавальної
діяльності.

залік

Методологія та організація наукових досліджень
Програмні результати навчання

Методи
навчання

Форми
оцінювання

Демонструвати здатність до організації колективної діяльності га реалізації комплексних природоохоронних проектів з
урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень. Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних
досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання. Уміти спілкуватися іноземною
мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні
знання, власні обгрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу. Знати принципи управління персоналом га
ресурсами, основні підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища. Уміти використовувати
сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля. Уміти оцінювати ландшафтне і
біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища. Уміти оцінювати
потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля. Уміти самостійно планувати виконання
дослідницького завдання та еколого-експертної оцінки на довкілля.

Лекція,
пояснення,
розповідь,
бесіда,
інструктаж,
ілюстрація,
методи
стимулювання
і мотивації
навчальнопізнавальної
діяльності.

залік

Програмні результати навчання

Методи
навчання

Форми
оцінювання

Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля. Уміти використовувати концептуальні екологічні
закономірності у професійній діяльності. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності га реалізації
комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень. Знати новітні методи та
інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного
моделювання. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності.
Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов. Критично
осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних галузей для вирішення теоретичних задач і проблем
екології. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні екологічних досліджень.
Уміти самостійно планувати виконання дослідницького завдання та еколого-експертної оцінки на довкілля.

Лекція,
пояснення,
розповідь,
бесіда,
інструктаж,
ілюстрація,
методи
стимулювання
і мотивації
навчальнопізнавальної
діяльності.

залік,
екзамен

Системний аналіз якості навколишнього середовища

Технології захисту довкілля
Програмні результати навчання

Методи навчання

Форми
оцінювання

Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства. сталого розвитку і методології наукового
пізнання. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціальнозначущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог. Демонструвати здатність до організації колективної
діяльності га реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових
обмежень. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на
природні середовища. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на
довкілля.

Лекція, пояснення,
розповідь, бесіда,
інструктаж,
ілюстрація, методи
стимулювання і
мотивації навчальнопізнавальної
діяльності.

екзамен

Екологія агропромислового розвитку
Програмні результати навчання

Методи навчання

Форми
оцінювання

Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності. Уміти
доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обгрунтування і висновки до фахівців і широкого
загалу. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від
екологічних умов. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних галузей для
вирішення теоретичних задач і проблем екології. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації
інформації при проведенні екологічних досліджень.

Лекції із застосуванням
мультимедійного проектора,
робота в Інтернет-ресурсах,
диспут, самостійне вивчення
матеріалу, робота з
нормативними джерелами.

екзамен

Стратегія сталого розвитку
Програмні результати навчання

Методи навчання

Форми
оцінювання

Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля. Уміти використовувати концептуальні
екологічні закономірності у професійній діяльності. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції
природознавства. сталого розвитку і методології наукового пізнання. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних
об’єктів та господарської діяльності на довкілля. Вибирати оптимальну стратегію господарювання га/або
природокористування в залежності від екологічних умов. Додатково для освітньо-наукових програм. Критично
осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних галузей для вирішення теоретичних задач і
проблем екології.

Лекція, пояснення,
розповідь, бесіда,
інструктаж,
ілюстрація, методи
стимулювання і
мотивації навчальнопізнавальної
діяльності.

екзамен

Екологічний контроль і безпека
Програмні результати навчання

Методи навчання

Форми
оцінювання

Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності. Уміти доносити зрозуміло
і недвозначно професійні знання, власні обгрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу. Знати принципи
управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої
інформації та суперечливих вимог. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при
проведенні екологічних досліджень. Уміти самостійно планувати виконання дослідницького завдання та екологоекспертної оцінки на довкілля.

Лекція, пояснення,
розповідь, бесіда,
інструктаж, ілюстрація,
методи стимулювання і
мотивації навчальнопізнавальної діяльності.

залік

Загальна інформація про заклад

Кількість ліцензованих спеціальностей

Кількість акредитованих освітніх програм

Контингент студентів на всіх курсах навчання

Кількість факультетів

-

Кількість кафедр

-

Кількість співробітників (всього)

Загальна площа будівель, кв. м

Навчальна площа будівель, кв. м

Бібліотеки

Гуртожитки

За 1 (бакалаврським) рівнем

-

За 2 (магістерським) рівнем

-

За 3 (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем

-

За 1 (бакалаврським) рівнем

-

За 2 (магістерським) рівнем

-

За 3 (освітньо-науковим / освітньо-творчим) рівнем

-

На денній формі навчання

-

На інших формах навчання (заочна, дистанційна)

-

• в т.ч. педагогічних

-

Серед них: - докторів наук, професорів

-

- кандидатів наук, доцентів

-

Серед них:

-

- власні приміщення (кв. м)

-

- орендовані (кв. м)

-

- здані в оренду (кв. м)

-

Серед них:

-

- власні приміщення (кв. м)

-

- орендовані (кв. м)

-

- здані в оренду (кв. м)

-

Кількість місць у читальному залі

-

Кількість гуртожитків

-

кількість місць для проживання студентів

-

Запевнення

Керівник ЗВО

-

Гарант освітньої програми

Yevhen Biletskyi

Авторське право © Усі права захищено

Контакти
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка,1
E-mail: info@naqa.gov.ua

Вихід

