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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма «Екологія» з підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем є нормативним документом, який регламентує 

нормативні, компетентностні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та 

методичні вимоги у підготовці магістрів. Освітньо-професійна програма 

заснована на компетентністному підході підготовки магістра у галузі 10 – 

Природничі науки, спеціальності 101- Екологія.  

 

Розроблено проєктною групою у складі: 

1. Сурядна Наталія Миколаївна (керівник), кандидат біологічних наук, 

доцент; 

2. Лисенко Валерій Іванович, доктор біологічних наук, професор; 

3. Дубініна Юлія Юріївна, кандидат біологічних наук. 

 

Рекомендовано Науково-методичним об’єднанням з екології у складі: 

1. Лисенко Валерій Іванович, д.б.н. професор кафедри екології та 

інформаційних технологій, директор Мелітопольського інституту екології і 

соціальних технологій Університету «Україна»; 

2. Сурядна Наталія Миколаївна, к.б.н., доцент, завідуюча кафедрою 

екології та інформаційних технологій Мелітопольського інституту екології і 

соціальних технологій Університету «Україна»; 

3. Дубініна Юлія Юріївна, к.б.н., доцент кафедри екології та інформаційних 

технологій Мелітопольського інституту екології і соціальних технологій 

Університету «Україна». 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 

1. Полуліх М.С. – директор ДП «Мелітопольське лісове господарство»; 

2. Чумаченко О.С. – студентка спеціальності 101 «Екологія» групи ЕКЛ-20-1м-ml. 

 

Склад проєктної групи затверджено наказом Університету «Україна» від 

«16» квітня 2020 р. № 58. 

Зміст освітньо-професійної програми розглянуто на засіданні Вченої ради 

Мелітопольського інститут екології і соціальних технологій Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (протокол від «24» 

червня 2020 р. № 5). 

Зміст освітньо-професійної програми розглянуто на засіданні Науково-

методичного об’єднання з екології (протокол № 5 від «27» травня 2020 р.). 
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1. Профіль освітньої-професійної програми зі спеціальності 

101 «Екологія» 
1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Мелітопольський інститут екології і соціальних технологій  
Кафедра екології та інформаційних технологій 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

магістр 
магістр з екології 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Екологія 

Форма навчання денна, заочна 

Освітня кваліфікація Магістр з екології 

Професійна 

кваліфікація 
не передбачена 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Магістр 

Спеціальність – 101 Екологія 

Освітньо-професійна програма – Екологія 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1 рік 6 місяців 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію Серія НІ-ІV № 0877791 відповідно до 
рішення ДАК від 17.11.2015 р. протокол № 119 (наказ МОН України від 
30.11.2015 р. № 1931л) 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень 

Передумови 
Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (диплом 

бакалавра, спеціаліста, магістра (зі споріднених спеціальностей) 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньої 

програми 
2020-2022 р.р. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://ab.uu.edu.ua/NM_zabezpechennya_specialnostey_2020-21 

2 - Мета освітньої програми 

Формування загальних та фахових компетентностей для виконання професійних завдань та обов’язків 

у галузі сучасної екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування, здатності до 

організаційно-управлінської діяльності в органах державної влади та самостійної наукової діяльності 

в різноманітних установах та організаціях.  

3 – Характеристика освітньої програми  

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

10 - Природничі науки 
101 - Екологія  

Об’єкт: структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня 

та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація 

природокористування, процеси екологізації; проєктна діяльність в 

екологічній сфері; правові, економічні та організаційні засоби реалізації 

екологічної політики; підготовка проєктів нормативно-правових 

документів, забезпечення їх реалізації і контролю; системні зв’язки між 

основними компонентами соціо-еколого-економічних територіальних 

систем; філософські уявлення щодо взаємовпливу суспільства і природи. 

https://ab.uu.edu.ua/NM_zabezpechennya_specialnostey_2020-21
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Мета 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. Застосування концепцій, теорій та наукових методів 

природничих наук для розв’язання спеціалізованих задач та вирішення 

практичних екологічних проблем, які характеризуються комплексністю і 

невизначеністю умов. Здобувач вищої екологічної освіти має поєднувати 

теорію і практику на підґрунті міждисциплінарного підходу, володіти 

інноваційними методами професійної діяльності 

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. 

Орієнтація програми 

На інтегральну компетентність - здатність розв’язувати складні задачі і 
проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування при здійсненні професійної діяльності або у 
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов. 

Основний фокус 

програми та 

спеціалізації 

Управління якістю довкілля. Стратегія сталого розвитку. 

Особливості програми 

Освітньо-професійна програма – 90 кредитів ЄКТС. 

35% обсягу освітньої програми спрямовано на загальні та спеціальні 
(фахові) компетентності за спеціальністю, визначені стандартом вищої 
освіти. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання  

Придатність до 

працевлаштування 

Робота за фахом у закладах (установах, організаціях) державного 

управління, природоохоронній сфері, згідно з чинною редакцією 

Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 

003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 

(ISCO-08). 

2211 Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій;  

2213 Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, 

лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі;  

2359 Інші професіонали в галузі навчання;  

2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності 

господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної 

власності та інноваційної діяльності;  
2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами. 

Подальше навчання 
Можливість продовжувати освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти та за програмами підвищення кваліфікації 

5 – Викладання та оцінювання  

Викладання та 

навчання 

Навчання проводиться в формі лекцій, семінарів, практичних занять, 

консультацій із викладачами, самостійного навчання за індивідуальними 

завданнями, проблемно-орієнтоване навчання, практика із використанням 

загально-, та спеціально наукових методів (просторового аналізу, 

економічних, соціологічних), розв’язування ситуаційних завдань, тренінгів, 
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кейсів, підготовка та реалізація проєктів. 
Проведення та узагальнення результатів наукової роботи студентів у 
вигляді доповідей на студентських конференціях, підготовка наукових 
публікацій. 

Система оцінювання 

Усне та письмове опитування, поточний контроль, тестовий контроль, 

презентації індивідуальних завдань, звіти з практики, заліки, екзамени, 

державна атестація у вигляді захисту кваліфікаційної роботи. Оцінювання 

відбувається за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно, або зараховано, не зараховано), 100-бальною шкалою та 

шкалою ЕКТС (А, В, С, D, Е, F, FX). Оцінювання здобувачів вищої освіти є 

послідовним, прозорим та проводиться відповідно до встановлених процедур. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері екології, охорони 

довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій, та характеризуються комплексністю і 

невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 4. Здатність розробляти та управляти проєктами.  

ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.  

ЗК 8. Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами 

наукової новизни. 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК 1. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для 

дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони 

довкілля та збалансованого природокористування. 

ФК 2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

критичному осмисленні екологічних проблем. 

ФК 3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних 

процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

ФК 4. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування 

складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній 

діяльності. 

ФК 5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та 

нефахівців. 

ФК 6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі 

здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

ФК 7. Здатність до організації робіт, пов’язаних із оцінкою екологічного 

стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в 

умовах неповної інформації та суперечливих вимог.  

ФК 8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі 

інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

ФК 9. Здатність самостійно розробляти екологічні проєкти шляхом 

творчого застосування існуючих та генерування нових ідей. 

ФК 10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та 

антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину. 

7 – Програмні результати навчання  
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ПРН 1. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.  

ПРН 2. Уміти використовувати фундаментальні екологічні закономірності у професійній діяльності.  

ПРН 3. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і 

методології наукового пізнання.  

ПРН 4. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації 

соціально-значущих екологічних проєктів в умовах суперечливих вимог. 

ПРН 5. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних 

природоохоронних проєктів із урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень. 

ПРН 6. Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи 

та засоби математичного і геоінформаційного моделювання. 

ПРН 7. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах 

діяльності. 

ПРН 8. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки 

до фахівців і широкого загалу. 

ПРН 9. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні  підходи до прийняття рішень в 

умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

ПРН 10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього 

середовища. 

ПРН 11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, 

природокористування та захисту довкілля. 

ПРН 12. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки 

антропогенного впливу на природні  середовища. 

ПРН 13. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на 

довкілля. 

ПРН 14. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних 

непередбачуваних умовах. 

ПРН 15. Оцінювати  екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу. 

ПРН 16. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності 

від екологічних умов. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють освітній 

процес, стаж науково-педагогічної діяльності яких понад два роки та 

рівень наукової та професійної активності, що засвідчується виконанням 

не менше чотирьох видів та результатів із перелічених у пункті 30 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (затверджених 

Постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 зі змінами, у редакції від 

23.05.2018 ).  

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та/або 

вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин циклів 

дисциплін навчального плану, які працюють у закладі вищої освіти за 

основним місцем роботи, не менше 50% від кількості годин. Частка 

докторів наук або професорів – 25% від кількості лекційних годин. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та 

контрольних заходів (2,4 кв. метрів на одну особу для фактичного 

контингенту студентів та заявленого обсягу). 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного 

використання в навчальних аудиторіях (30% кількості аудиторій). 

Наявність бібліотеки, у тому числі читального залу. 

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, 
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необхідними для виконання навчальних планів (лабораторії хімії та 

геохімії довкілля; вимірювання параметрів навколишнього природного 

середовища; комп’ютерні лабораторії №1, 2) та спеціалізовані кабінети 

(соціально-економічних та гуманітарних дисциплін; математичних та 

природничих дисциплін; загальної екології; загальної біології). 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими 

періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому 

числі в електронному вигляді (не менш як п’ять найменувань). 

Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-

методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану, в тому 

числі в системі дистанційного навчання. 

Наявність програмного  забезпечення: Windows XP, Microsoft Office, 

Borland Delphi 7, Corel DRAW x4, WinDjView, WinRAR, Adobe Reader X, 

Adobe Photoshop CS5, 3ds max7, Dev-C++, Adobe InDesign, MicroCAP_8, 

SPSS, Grin Graph, MATLAB 6, Petri_project. 

Наявність робочої програми, комплексу навчально-методичного 

забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану; 

програми практичної підготовки, робочих програм практик; методичних 

матеріалів для проведення атестації здобувачів. 

Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної 

дисципліни навчального плану (наявність підручників, навчальних 

посібників, конспектів лекцій, хрестоматій згідно з переліком 

рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на п’ять осіб 

фактичного контингенту студентів). 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Підготовка магістрів за кредитно-трансферною системою. Обсяг одного 

кредиту 30 годин. Допускається перезарахування кредитів, отриманих в 

інших університетах України, за умови відповідності набутих 

компетентностей.  

Приазовський національний природний парк, Азово – Сиваський 

національний природний парк, Національний природний парк «Великий 

Луг», Всеукраїнська громадська організація «Українське герпетологічне 

товариство», Кам'янсько-Дніпровське лісове господарство, «Укрмінерал 

Інвест», ТОВ «Спеціалізоване мисливсько-риболовецьке підприємство 

«ФІЛІН», «ПОЛІССЯ-АГРО», ДП "Мелітопольське лісомисливське 

господарство", Мисливське господарство Приморської міськрайонної 

організації УТМР, Фермерське господарство ФОП Коляда Володимир 

Григорович, Корпорація промислових підприємств міста Мелітополя, 

Херсонська обласна рада УТМР, ТОВ «Альтек-Юг»(м. Генічеськ)  

«зелена електроенергія», ТОВ «Європейський фонд розвитку»(приватне 

мисливське господарство, ТОВ «Украгрохімтрейд», Полтавська обласна 

рада УТМР, Дніпропетровська обласна рада УТМР, "Запоріжкокс" 

Лабораторія захисту навколишнього середовища. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Взаємозамінність залікових кредитів, участь у програмі подвійного 

дипломування та закордонного стажування (за наявності відповідних 

угод) 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 
Відсутнє 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми  

та їх логічна послідовність 

 

 

2.1 Перелік компонент ОП 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проєкти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Обсяг Форма 

підсумк. 

контролю 

Семестри кредити 

ECTS 

академ 

годин 

1 2 3 4 5 6 

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1.1 Обов’язкові компоненти освітньої програми  

ОК 1.1  Дидактика вищої школи 3 90 і 1 

ОК 1.2  Академічна іноземна мова 6 180 з,і 1,2 

ОК 1.3  Стратегія сталого розвитку 4 120 і 1 

ОК 1.4  
Методологія та організація наукових 

досліджень 
4 120 з 1 

Всього ОК за циклом загальної підготовки 17 510 5  - 

1.2 Вибіркові компоненти освітньої програми 

Всього ВК за циклом загальної підготовки  3 90 1  

ВК 1.1 

Дисципліни вільного вибору студентів із 

загальноуніверситетського переліку 

дисциплін 

3 90 з 3 

Всього за циклом загальної підготовки 20 600 6  

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

2.1 Обов’язкові компоненти освітньої програми 

ОК 2.1  Стратегічна екологічна оцінка 5 150 і 2 

ОК 2.2  Екологічна стандартизація і сертифікація 5 150 і 1 

ОК 2.3  
Управління природно-заповідним 

фондом 
5 150 і 1 

ОК 2.4  
Системний аналіз якості навколишнього 

середовища 
5 150 і 2 

ОК 2.5  Геоінформаційні системи в екології 5 150 і 2 

ПР 1  Стажувальна практика 6 180 дз 1 

ПР 2  Науково-дослідницька практика 6 180 дз 3 

  
Підготовка магістерської 

кваліфікаційної роботи 
12 360    

  
Захист магістерської кваліфікаційної 

роботи 
     

Всього ОК за циклом професійної підготовки 49 1470 7 - 
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2.2 Вибіркові компоненти освітньої програми 

Всього ВК за циклом професійної підготовки 21 630 5 - 

ВК 2.1  

Дисципліни вільного вибору студентів із 

циклу професійної підготовки 
   2,2,3,3,3 

ВК 2.2  

ВК 2.3  

ВК 2.4  

ВК 2.5  

Всього за циклом професійної підготовки 70 2100 12 - 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 

Всього кредитів дисциплін вільного вибору 24 720  

РАЗОМ: 90 2700 
 

Вибіркові компоненти – 24 кредити (100%), із них: 

з циклу загальної підготовки – 3 кредии (12,5%),  

з циклу професійної підготовки – 21 кредит (87,5%). 

Освітня компонента обирається студентом із запропонованих 2-х 

найменувань: 

За циклом загальної підготовки 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові 

проєкти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Обсяг 
Форма 

підсумк. 

контролю 

Семес-

три 
кредити 

ECTS   

академ. 

години 

1 2 3 4 5 6 

ВК 1.1 

Екологічна політика  

3 90 з 3 Основи міжнародної еколого-

економічної діяльності 

За циклом професійної підготовки 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові 

проєкти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Обсяг 
Форма 

підсумк. 

контролю 

Семес-

три 
кредити 

ECTS   

академ. 

години 

1 2 3 4 5 6 

ВК 2.1 

Менеджмент екологічних програм і 

проектів 4 120 з 2 

Розробка екологічних стартап проєктів 

ВК 2.2 

Теорія еволюції 

4 120 з 3 Комплексне екологічне планування та 

проектування 

ВК 2.3 

Екологічне інспектування 

5 150 з 2 Економічна відповідальність за 

екологічні правопорушення 

ВК 2.4 
Екологічний ризик 

4 120 з 3 
Фінанси природокористування 

ВК 2.5 

Зональне біорізноманіття 

4 120 з 3 Міжнародне екологічне 

співробітництво 
 



11 

 

 

 

2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної/наукової програми 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший рік 

1 семестр 

Перший рік 

2 семестр 

Другий рік 

3 семестр 

Стратегічна 

екологічна 

оцінка 

Дидактика 

вищої школи 

 

Академічна 

іноземна мова 

 

 

ВК 1.1 

 

Методологія 

та організація 
наукових 

досліджень 

Екологічна 

стандартизація і 

сертифікація 

Управління 

природно-

заповідним 

фондом 

Системний 

аналіз якості 
навколишнього 

середовища 

 
ВК 2.1 

 

Геоінформаційні 

системи в 

екології 

 

Стратегія 

сталого розвитку 

 

Академічна 

іноземна мова 

Стажувальна 

практика 

Науково-

даслідницька 

практика 

 

ВК 2.2 

 

 

ВК 2.3 

 

 

ВК 2.4 

 

 

ВК 2.5 

 

Захист 

магістерської 

кваліфікаційної 

роботи 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Екологія» 

спеціальності 101 «Екологія» здійснюється в формі публічного захисту 

магістерської кваліфікаційної роботи. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Атестація завершується видачею документа встановленого зразка про 

присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «магістр з екології». 

 

3.1. Вимоги до кваліфікаційної роботи 

Магістерська кваліфікаційна робота має передбачати самостійне розв’язання 

комплексної проблеми у сфері екології, охорони довкілля та/або збалансованого 

природокористування, що супроводжується проведенням досліджень та/або 

застосуванням інноваційних підходів. 

Вимоги до заключної кваліфікаційної роботи згідно методичних 

рекомендацій до написання магістерської кваліфікаційної роботи. 

У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, 

фальсифікації та списування. 

До захисту допускаються магсітерські кваліфікаційні роботи, виконані 

здобувачем ступеня вищої освіти магістра самостійно із дотриманням принципів 

академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат.  

Кваліфікаційна робота оприлюднюється на офіційному сайті 

Мелітопольського інституту екології і соціальних технологійУніверситету 

«Україна». 

Встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та 

обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам тимчасових  стандартів 

вищої освіти відбувається через підсумкову атестацію, яка здійснюється відкрито 

і публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Атестація завершується видачею 

документа встановленого зразка із присвоєнням кваліфікації «магістр з екології». 

 

3.2. Вимоги до публічного захисту (демонстрації) 

У процесі публічного захисту кандидат на присвоєння магістерського 

ступеня повинен показати вміння чітко й упевнено викладати зміст проведених 

досліджень, аргументовано відповідати на запитання та вести дискусію. Доповідь 

студента повинна супроводжуватися презентаційними матеріалами розробленими 

у програмі Мicrosoft Office Power Point та пояснювальною запискою, 

призначеними для загального перегляду. Ухвалення екзаменаційною комісією 

рішення про присудження ступеня магістра з екології та видачу диплома магістра 

за результатами підсумкової атестації студентів оголошуються після оформлення 

в установленому порядку протоколів засідань екзаменаційної комісії. 
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4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

Заклади вищої освіти несуть первинну відповідальність за якість послуг 

щодо надання вищої освіти. 

В Університеті функціонує система забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (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 закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному вебсайті закладу вищої освіти, 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, в 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 в наукових працях працівників Університету і здобувачів 

вищої освіти;  

9) інших процедур і заходів, що описані в Положенні про систему 

забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти, затвердженому рішенням 

Вченої ради Університету «Україна» від 22 лютого 2018 року, протокол № 1.  

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням 

закладу вищої освіти 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. 
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5. Вимоги державних стандартів 

Освітня програма «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» 

Мелітопольського інституту екології і соціальних технологій Університету 

«Україна» розроблена на основі Стандарту вищої освіти України для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 10 «Природничі науки» 

спеціальності 101 «Екологія», затвердженого та введеного в дію наказом 

Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 № 1066. 
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6. Перелік нормативних документів, на яких базується освітня 

(освітньо-професійна) програма 

1. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. Затверджений Наказом МОНУ № 1066 

від 04.10.2018 р. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/101-ekologiya-magistr.pdf; 

2.  Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. 

№ 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 

р. № 1648), схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради 

Міністерства освіти і науки України (протокол від 29.03.2016 № 3); 

3. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації. URL: 

http://ihed.org.ua/images/doe/Q4 2016 rozroblennva osv program 2014 tempus- 

office.pdf; 

4. Національний освітній глосарій: вища освіта URL: 

http://ihed.org.ua/images/doc/04 2016 glossariy Visha osvita 2014 tempus-

office.pdfl; 

5. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд. URL: http://ihed.org.ua/images/ doc/04 2016 

Rozvitok sisitemi zabesp yakosti VO UA 2015.pdf; 

6. Європейська кредитна трансферна накопичувальна система: Довідник 

користувача. URL: http://ihed.org.ua/images/doc/Q4 2016 ECTS Users Guide-

2015 Ukrainian.pdf; 

7. EQF-LLL – European Qualifications Framework for Lifelong Leaming. URL: 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en. pdf; 

8. QF-EHEA - Qualification Framework of the European Higher Education Area 

URL: httр://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=671; 

9. Рашкевич Ю.M. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти URL: 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigm HE.pdf; 

10. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG). URL: http://ihed.org.ua/images/doc/ 

04_2016_ESG_2015.pdf; 

11. International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO 

Institute for Statistics. URL: http://www.uis.unesco.org/education/ 

documents/isced-2011- en.pdf; 

12. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013): UNESCO 

Institute for Statistics. URL: http://www.uis.unesco.org/Education/ 

Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf; 

13. Рамки кваліфікацій в Європейському освітньому просторі. 

Навчальнометодичний посібник / Укл. В. М. Захарченко, М. В. Міюсов, Д. 

Г. Парменова – Одеса: НУ «ОМА», 2017. – 88 с.; 

14.  Проєкт Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» 

(Tuning Educational Structures in Europe, TUNING). TUNING (для 

ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та 

прикладами стандартів URL: http://www.unideusto.org/tuningeu/; 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/101-ekologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/101-ekologiya-magistr.pdf
http://ihed.org.ua/images/doe/Q4_2016_rozroblennva_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/doe/Q4_2016_rozroblennva_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/
http://ihed.org.ua/images/doc/Q4_2016_ECTS_Users
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=671
../../../../Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigm
http://ihed.org.ua/images/doc/
http://www.uis.unesco.org/education/
http://www.uis.unesco.org/Education/
http://www.unideusto.org/tuningeu/
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15. Закон "Про вищу освіту". URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-1; 

16. Постанова КМУ «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» 

від 29 квітня 2015 р. №266 URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266- 

2015-п;  

17.  Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) 

бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу. Ліцензія: Серія АЕ 

№636819, дата видачі 19.06.2015 р. / Додаток до листа МОН від 23 

листопада 2015 р. №1/9-561; 

18. Наказ МОН України «Про особливості запровадження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти» від 06.11.2015 №1151. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/zl460 

-15;  

19. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 

003:2010. К.: «Соцінформ», 2010. URL: https://hrliga.com/docs/327_KP.htm 

20. НРК. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. ; 

21. Положення про систему забезпечення якості підготовки здобувачів вищої 

освіти, затверджене рішенням Вченої ради Університету «Україна» від 22 

лютого 2018 року, протокол № 1; 

22. Положення про освітні програми у Відкритому міжнародному університеті 

розвитку людини «Україна», затверджене рішенням Вченої ради 

Університету «Україна» від 27 лютого 2020 року, протокол №2; 

23. Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих 

навчальних планів на 2020/2021 н. р. на їхній основі. Затверджено рішенням 

Науково-методичної ради Відкритого міжнародного Університету розвитку 

людини «Україна» (протокол № 3 від 19.02.2020 р.). 

 

 

7. Пояснювальна записка до освітньої (освітньо-професійної) програми 

 

Освітньо-професійна програма 101 «Екологія» визначає специфіку 

підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання та 

компетентності, якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої 

освіти. 

Базується на компетентнісному підході і поділяє філософію визначення 

вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному 

проєкті Європейської комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning 

Educational Structures in Europe, TUNING). 

Порядок нумерації в переліку загальних та фахових компетентностей не 

пов’язаний зі значимістю тієї чи іншої компетентності. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Nornativni_doc/Doc_shchodo_organizac_navch_procesu/Quality_assurance_2018.pdf
http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Nornativni_doc/Doc_shchodo_organizac_navch_procesu/Quality_assurance_2018.pdf
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8. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньо-професійної програми 

 

8.1. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 
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ЗК 1 •  • • • • •   •  

ЗК 2  • • • •  • • • • • 

ЗК 3   • • •  •   • • 

ЗК 4  •  •  • • •   • 

ЗК 5 •  •      • •  

ЗК 6 • •  • • •  • • • • 

ЗК 7  •        •  

ЗК 8  • • • • • • • •  • 

ФК 1  •     •  •  • 

ФК 2 •   •  • • • • •  

ФК 3  • •  •  •    • 

ФК 4    • • •  •   • 

ФК 5  • • •  •  •  •  

ФК 6   •    •  •  • 

ФК 7  •  •  •      

ФК 8  • • •  • •  • • • 

ФК 9  • • • •  • •  • • 

ФК 10   • • • • • • •  • 
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8.2. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми 
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ФК 9  • •  •  

ФК 10 • • • •  • 

 



19 

 

 

9. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньо-професійної програми 

9.1. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 
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ПРН 13   •  • •  • •  • 

ПРН 14  • • • • •  • • •  

ПРН 15   •  • • • •   • 

ПРН 16   •  • • • •  •  
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9.2. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми 
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