
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму 

«Екологія та охорона навколишнього середовища» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 -  Екологія

Однією з основних засад внутрішньої та зовнішньої політики України є збереження 
навколишнього середовища та його складових, що є життєво необхідними для існування 
людини, її нинішнього й прийдешніх поколінь. При цьому державна екологічна політика 
України значною мірою акцентована на вирішення існуючих екологічних проблем, що 
призводять до негативних екологічних та соціально- економічних наслідків, а також на 
запобігання їх виникнення й поширення. У цьому плані особливе значення має регіональна 
специфіка екологічних проблем, які в умовах нинішньої кліматичної нестабільності 
закономірно набули найбільшої актуальності саме в Південному регіоні України. Зрозуміло, 
що реалізація державної політики в екологічній сфері вимагає відповідного кадрового 
забезпечення, здатного в першу чергу до розв’язання регіонально-специфічних проблем. Так, 
для степових областей Північно-Західного Причорномор’я нині украй гостро постали 
проблеми водних ресурсів, деградації та забруднення ґрунтів, а також питання збереження 
біорізноманіття, в тому числі в прибережно-морській зоні.

Вказані аспекти знайшли своє відображення в оновленій освітньо-професійній 
програмі підготовки бакалаврів, яка цілком відповідає вимогам чинного Стандарту вищої 
освіти за спеціальністю 101 «Екологія». Вказана освітня програма добре орієнтована на 
специфіку регіону та розроблена з урахуванням його ландшафтно-кліматичних особливостей 
і наявністю розвиненого морегосподарського та агропромислового комплексів. Унікальні 
можливості для якісної підготовки фахівців-екологів пов’язані також із кадровим 
потенціалом Миколаївського кораблебудівного університету імені адмірала Макарова. 
Університет містить відповідний професорсько-викладацький склад, який на високому рівні 
володіє питаннями функціонування суднобудівної галузі та діяльністю водного транспорту 
взагалі, тож може бути успішно задіяним у системі підготовки бакалаврів-екологів.

Рецензована освітньо-професійна програма містить-у своєму складі всі необхідні 
структурні та змістовні елементи, чітко показує регіональну специфіку підготовки бакалаврів 
та відповідає запитам, переліченим у національних та міжнародних програмно-стратегічних 
документах України в сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористуванням.

З урахуванням вищезазначеного, вважаю, що освітньо-професійна програма «Екологія 
та охорона навколишнього середовища» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 101 «Екологія» може бути рекомендована до впровадження в освітній процес 
Національного університету кораблебудування імені Макарова.


