
 



ПЕРЕДМОВА 

 

1. Розроблено робочою групою Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова у складі: 

Мочалов Олександр  Олександрович, професор кафедри фізики, доктор технічних 

наук, професор; 

Ремешевська Ірина Володимирівна, завідувач кафедри екологічної хімії, кандидат 

технічних наук, доцент; 

Маркіна Людмила Миколаївна, завідувач кафедри техногенної та цивільної 

безпеки, кандидат технічних наук, доцент; 

Тимченко Інна Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

екологічної хімії. 

 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища" 

розроблена на базі Стандарту вищої освіти України (затверджено і введено в дію наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 № 1241) відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII; Постанов Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 30.12.2015 р. № 1187, 

«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.15 року № 266;  «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010 (На зміну ДК 003:2005) від 28.07.2010 № 327 Наказ Держспоживстандарту 

України. 

Освітньо-професійна програма (ОПП) визначає передумови доступу до навчання, 

орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 

освітньо-професійного ступеня бакалавра, перелік загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у 

термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти. 



 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРА  

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 183 «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА»  

 ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 18 «ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ»  

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

Факультет екологічної та техногенної безпеки.  

Кафедра екології та природоохоронних технологій  

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр з технології захисту навколишнього середовища 

(технолог-еколог) 

Офіційна назва освітньої 

програми 
183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 3 роки 10 місяців 

Цикл/рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти,  

шостий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій 

Передумови ПЗСО/ОКР «молодший спеціаліст» 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 
До введення нової в дію 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php  

2 - Мета освітньої програми 

Метою ОПП є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного бакалавра зі 

спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», формування загальних та 

професійних компетентностей, необхідних для вирішення природоохоронних завдань 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

Галузь знань 18  - Виробництво та технології  

Спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього 

середовища 

Зміст теоретичних знань: базується на застосуванні досягнень 

фундаментальних теорій та методів природничих і інженерно-

технічних наук, принципах екоцентризму, концепції сталого 

розвитку, комплексності та системності в процесі проектування 

засобів природоохоронних технологій та екологічно-безпечних 

виробництв, на сутності та параметрах технологічних процесів, 

принципах розроблення нових та удосконалення існуючих 

технологій захисту навколишнього середовища, правилах 

застосування чинної законодавчої і нормативної бази, що 

забезпечує набуття відповідних компетенцій за спеціальністю.  

 

 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php


Мета навчання: формування компетенцій, знань та умінь, 

необхідних для виконання професійних обов’язків у складі 

колективу і можливих первинних посад бакалавра з технологій 

захисту навколишнього середовища (технолог-еколог) в рамках 

об’єктів професійної діяльності за обраною спеціалізацією. 

 

Об’єкти вивчення:  

 - технологічні процеси і компоненти навколишнього середовища 

 - сучасні технології захисту навколишнього середовища,   

 - екологічне законодавство, 

 - природоохоронні технології та екологічно безпечні 

технологічні процеси. 

Методи і засоби:  

методи моделювання систем та процесів техногенно-екологічної 

безпеки, теоретичні, польові та лабораторні дослідження, якісні 

та кількісні хімічні, фізичні, фізико-хімічні, біологічні, 

мікробіологічні, методи проектування систем та технологій 

захисту навколишнього середовища.  

Інструменти та обладнання: сучасне технологічне і 

лабораторне обладнання та прилади, комп’ютерна техніка та 

програмне забезпечення. 

Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі 18  - Виробництво та технології, 

спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього 

середовища. 

Ключові слова: бакалавр, технології, захист навколишнього 

середовища, екологічна безпека 

Особливості програми Виробнича практика – 6 кредитів ЄКТС.  

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштуванн

я 

Професійна діяльність в галузях технологій захисту навколишнього 

середовища  та природоохоронної сфери, інженерно-технологічної  

діяльності на промислових підприємствах, у вищих навчальних закладах, в 

проектних установах та науково-дослідних інститутах і лабораторіях, у 

природозахисних організаціях органів державної влади та інспекційної 

діяльності з техногенного і екологічного нагляду.  

Назви професій згідно Національного класифікатора України: 

Класифікатор професій (ДК 003:2010)  

3211 Технік-еколог  

3212  Інспектор з використання водних ресурсів  

3212  Інспектор з охорони природи  

3212  Технік (природознавчі науки)  

3439  Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду  

3439  Організатор природокористування 

Подальше 

навчання 

Мають право продовжити навчання на другому освітньо-науковому рівні 

вищої освіти (магістр). 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та Особистісно орієнтоване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване 



навчання навчання, індивідуально-творчий та праксіологічний підходи; 

Лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота з 

підручниками та в мережі Internet, консультації, підготовка кваліфікаційної 

бакалаврської (дипломної) роботи, проходження трудової, технологічної та 

виробничої практики. 

Оцінювання Усне та письмове опитування, тестові завдання, курсова роботи, лабораторні 

звіти, презентації, звіти з практики і стажування, кваліфікаційна 

бакалаврська (дипломна) робота тощо. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні 

проблеми технічного і технологічного характеру у сфері екології, охорони 

довкілля, збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теоретичних основ та методів технологій захисту 

навколишнього середовища, та характеризується комплексністю і 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності  

К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

К02 Знання і критичне розуміння предметної області та професійної 

діяльності.  

К03. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

К04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

К05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

К06. Здатність розробляти та управляти проектами.  

К07. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ 

ділового спілкування, навички роботи в команді 
К 8. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення 

сталого розвитку суспільства.  

К 9. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні.  

К 10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

К 11. Дослідницькі навички. 
Фахові 

компетентності  

К12. Здатність до попередження забруднення довкілля та кризових явищ і 

процесів.  

К13. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, розраховувати, 

проектувати, модифікувати, готувати до роботи та використовувати сучасну 

техніку і обладнання для захисту та раціонального використання повітряного 

та водного середовищ, земельних ресурсів, поводження з відходами.  

К14. Здатність проводити спостереження та інструментальний і 

лабораторний контроль навколишнього середовища, впливу на нього 

зовнішніх факторів, з відбором зразків (проб) природних компонентів.  

К15. Здатність здійснювати контроль за забрудненням повітряного басейну, 

водних об’єктів, ґрунтового покриву та геологічного середовища. 

К16. Здатність до розробки методів і технологій поводження з відходами та 

їх рециклінгу. 

К17. Здатність до проектування систем і технологій захисту навколишнього 



середовища та забезпечення їх функціонування.  

К18. Здатність до управління (розміщення і утилізація) відходами.  

К19 Здатність до забезпечення екологічної безпеки.  

К20. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів та інших об’єктів 

господарської діяльності на довкілля.   

К21. Здатність забезпечувати необхідний рівень охорони праці при 

вирішенні професійних завдань 

К22. Здатність визначати рівень небезпеки надзвичайних ситуацій і заходів їх 

застереження.  

К23. Здатність використовувати відновлювальні джерела енергії та 

ресурсоенергозберігаючі технології, розробляти заходи з енергозбереження  

з дотриманням норм екологічної безпеки. 

К24. Здатність користуватися нормативними документами при розрахунках 

параметрів систем захисту довкілля. 

К25. Знання чинників впливу екологічно небезпечних явищ та процесів на 

біологічні та фізіологічні показники стану людини 

К26. Здатність моделювати та прогнозувати стан довкілля  

К27. Здатність до застосування технологій захисту довкілля при побудові та 

експлуатації суден, проектуванні та експлуатації суднових енергетичних 

технологій. 

К28. Знання іноземної мови в усній та письмовій формі в професійній сфері 

екологічної безпеки та формування мовлених умінь та навичок 

К29. Здатність застосовувати методичні підходи до проблем екологічного 

нормування 

7 - Програмні результати навчання 

 ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, 

фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, 

біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін 

для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у 

виробничій сфері. 

ПР02. Вміти аналітично опрацьовувати іншомовні джерела з метою 

отримання інформації, що необхідна для розв’язання природоохоронних 

завдань. 

ПР03. Вміти використовувати інформаційні технології та комунікаційні 

мережі для природоохоронних задач. 

ПР04. Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на навколишнє середовище і процесів, що 

відбуваються у ньому. 

ПР05. Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності та 

управляти комплексними діями щодо їх реалізації. 

ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і 

процеси в основі природозахисних технологій відповідно екологічного 

імперативу та концепції сталого розвитку. 

ПР07. Здійснювати науково-обґрунтовані технічні, технологічні та 

організаційні заходи щодо запобігання забруднення довкілля. 

ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування 

та обчислення параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і 

технологій захисту навколишнього середовища, використовуючи знання 

фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних 

процесів та нормативних показників стану довкілля. 

ПР09. Вміти проводити спостереження, інструментальний та лабораторний 



контроль якості навколишнього середовища, здійснювати внутрішній 

контроль за роботою природоохоронного обладнання на промислових 

об’єктах і підприємствах на підставі набутих знань новітніх методів 

вимірювання та сучасного вимірювального обладнання і апаратури з 

використанням нормативно-методичної та технічної документації. 

ПР10. Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану 

забруднення і промислових викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності 

від умов та технологій очищення компонентів довкілля, визначати рівень 

небезпеки надзвичайних ситуацій і заходів їх застереження. 

ПР11. Вміти застосувати знання з вибору та обґрунтування методів та 

технологій збирання, сортування, зберігання, транспортування, видалення, 

знешкодження і переробки відходів виробництва й споживання; оцінювати їх 

вплив на якісний стан об’єктів довкілля та умови проживання і безпеку 

людей. 

ПР12. Обирати інженерні методи захисту довкілля, здійснювати пошук 

новітніх техніко-технологічних й організаційних рішень, спрямованих на 

впровадження у виробництво перспективних природоохоронних розробок і 

сучасного обладнання, аналізувати напрямки вдосконалення існуючих 

природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення 

екологічної безпеки. 

ПР13. Вміти застосовувати основні закономірності безпечних, 

ресурсоефективних і екологічно дружніх технологій в управлінні 

природоохоронною діяльністю, в тому числі, через системи екологічного 

керування відповідно міжнародним стандартам. 

ПР14. Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або 

прогнозованих екологічних умов завданням захисту, збереження та 

відновлення навколишнього середовища, застосовувати методи моделювання 

та прогнозування стану довкілля.  

ПР15 Вміти проводити оцінку впливу діяльності виробництв суднобудівного 

підприємства на стан навколишнього природного середовища; визначити 

ефективність сучасних технологій захисту навколишнього середовища при 

будівництві та експлуатації суден, суднових енергетичних установок. 

ПР16 Вміти визначати основні характеристики нетрадиційних джерел енергії 

та їх елементів; здійснювати аналіз ефективності застосування 

нетрадиційних джерел енергії в різних галузях господарювання. 

ПР17 Вміти ідентифікувати небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що 

супроводжують працю на виробництві, організувати вирішення питань 

охорони праці,  використовуючи існуючі нормативні документи.  

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Відповідним наказом ректора НУК визначені проектна група, гарант ОПП та група 

забезпечення спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища. 

Частка педагогічних працівників з науковими ступенями, вченими званнями та 

категоріями, які забезпечують викладання лекційних годин для кожного циклу 

дисциплін навчальних планів підготовки фахівців ОКР «бакалавр» галузі знань 18  - 

Виробництво та технології, спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього 

середовища відповідають Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері 

вищої освіти. 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за термінами та 

формами відповідає чинним вимогам. Підготовка науково-педагогічних кадрів у 

НУК через аспірантуру та докторантуру забезпечує потреби факультету екологічної 

та техногенної безпеки на перспективу і вирішує проблему омолодження 

професорсько-викладацького складу. 

До аудиторних занять в рамках відкритих лекцій залучаються представники 



роботодавців – професіонали-практики та експерти. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими 

місцями, мультимедійним обладнанням відповідає встановленим вимогам. У 

головному навчальному корпусі експлуатуються 2 локальні мережі, обидві 

підключені до провайдера Internet, ще три локальні мережі з виходом до 

Internet діють у інших корпусах університету. Користування Інтернет-

мережею безлімітне. 

Для проведення досліджень наявні спеціалізовані лабораторії, зокрема 

науково-дослідницькі лабораторії НДІ проблем екології та енергозбереження 

НУК та лабораторія вимірювання параметрів навколишнього середовища,  

комплекс лабораторій кафедри екологічної хімії, лабораторія цивільного 

захисту, навчальна лабораторія виробничого травматизму та професійних 

захворювань, лабораторія охорони праці, лабораторія організація та 

нормування праці , лабораторія переробки промислових відходів 

спеціалізовані аудиторії, які обладнані технічними засобами демонстрації, 

зокрема мультимедійними системами, а також методичний кабінет зі 

спеціальною науковою та навчально-методичною літературою, фонди якої 

постійно поповнюються. Наявна вся необхідна соціально-побутова 

інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт http://www.nuos.edu.ua містить інформацію про освітні 

програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, 

правила прийому, контакти. Матеріали навчально-методичного забезпечення 

освітньо-професійної програми викладені на освітньому порталі 

http://education.nuos.edu.ua/ 

Наукова бібліотека НУК сьогодні – це близько 769000 примірників 

друкованих видань (400000 в активному використанні); 379615 примірників 

підручників; 94772 примірників наукової літератури; 195 комплектів 

періодичних видань; щорічне поповнення фонду до 2000 примірників; понад 

315000 відвідувань читачів; біля 570000 книговидач; понад 7000 читачів за 

єдиним читацьким квитком; понад 30000 читачів обслуговує бібліотека 

протягом року всіма структурними підрозділами. Віртуальний сервіс 

бібліотеки складається з: електронного каталогу, баз даних (24), web-сайту 

бібліотеки та Регіонального освітньо-інформаційного порталу бібліотек ВНЗ 

Миколаївщини, спробами впровадження ЕДД та віртуальної довідки. 

Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. Всі 

ресурси бібліотеки доступні через сайт університету: http://lib.nuos.edu.ua. 

Вільний доступ через сайт НУК до баз даних періодичних фахових наукових 

видань (в тому числі, англійською мовою) забезпечується: 

– участю бібліотеки університету у консорціумі ElibUkr "Електронна 

бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України", що 

об’єднує бібліотеки вищих навчальних закладів, національні бібліотеки та 

інші організації України. Учасникам консорціуму ElibUkr надається доступ 

до БД електронних журналів, електронних книг – найважливішого ядра 

світових інформаційних ресурсів, що покривають усі галузі знань (наука, 

техніка, медицина, соціальні та гуманітарні науки); 

– входженням бібліотеки університету в асоціацію "Інформатіо-

Консорціум", що пропонує тестові (тріал) доступи для ознайомлення з 

новими можливостями  відомих інформаційних електронних провайдерів та 

до нових ресурсів. 

В рамках нового консорційму E-Verum в 2016 р. бібліотека НУК приєдналася 

до  проекту «ТОРНАДО», що надає доступ до бібліографічних даних 

наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів 



наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів., 

зокрема існує тріал-доступ до таких баз даних та он-лайн утиліт: 

– Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded (1970-

2019); Social Science Citation Index (1970-2019); Arts and Humanities Citation 

Index (1975-2019); Conference Proceedings Citation Index (1990-2019); Book 

Citation Index (2003-2019); 

– SciELO Citation Index (1980-2019); 

– Emerging Sources Citation Index (2015-2019); 

– Korean Journal Index (1980-2019); 

– Chinese Science Citation Database (1989-2019); 

– Journal Citation Reports (2004-2014); 

– Derwent Innovations Index (дані по патентах, 1963-2019); 

– Medline® (1950-2019). 

9 - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Національна кредитна мобільність в рамках договорів про встановлення 

науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і 

науки, укладених між НУК та національними ЗВО. 

Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання 

та проведення досліджень в університетах та наукових установах України.  

Кредити, отримані в інших університетах України, можуть бути 

перезараховані відповідно до довідки про академічну мобільність. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Міжнародна кредитна мобільність в рамках договорів про встановлення 

науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і 

науки, укладених між НУК та навчальними закладами країн-партнерів. 

Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання 

та проведення досліджень в університетах та наукових установах країн-

партнерів. 

Кредити можуть бути перезараховані відповідно до довідки про академічну 

мобільність. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах або за 

індивідуальним графіком 



2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов'язкові компоненти ОП  

Цикл загальної підготовки 

ОК1. Вища математика I 4 Екзамен 

ОК2. Вища математика II 5 Екзамен 

ОК3.  Вища математика III 5 Екзамен 

ОК4.  Фізика  5 Екзамен 

ОК5. Біологія 7 Екзамен 

ОК6.  Хімія 3 Екзамен 

ОК7. Біогеохімія 5 Екзамен 

ОК8. Загальна екологія 8 Екзамен, Залік 

ОК9.  Основи інформаційних технологій та 

програмування 4 
Екзамен 

ОК10.  Інженерна графіка та комп’ютерне 

проектування екотехніки 4 
Залік 

ОК11.  Екологічна безпека 6 Екзамен Залік 

ОК12  Геологія 6 Екзамен 

ОК13.  Вступ до фаху 4 Залік 

Цикл професійної підготовки 

ОК14 Виробнича практика 6 Залік  

ОК15 Кваліфікаційна атестація 9 Екзамен 

ОК16 Нормування антропогенного навантаження 

на природне середовище 3 
Екзамен 

ОК17 Урбоекологія 5 Екзамен 

ОК18 Екологія людини та соціоекологія 4 Екзамен 

ОК19 Моніторинг довкілля 8 Екзамен, Залік 

ОК20 Моделювання та прогнозування стану 

довкілля 7 
Екзамен, КР 

ОК21 Органічна, фізична та колоїдна хімія 6 Екзамен, Залік 

ОК22 Технології утилізації відходів 5 Екзамен 

ОК23 
Техноекологія 

9 

Екзамен, 

Залік, КР 

ОК24 Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 4 

Залік 

ОК25 Радіоекологія 3 Екзамен 

ОК26 Токсикологія 4 Екзамен 

ОК27 Виробничі технології 7 Екзамен, КР 

ОК28 Економіка природокористування 4 Екзамен 



ОК29 Екологізація суднових енергетичних 

установок 3 
Екзамен 

ОК30 
Технології очищення повітря та води 

9 

Екзамен, 

Залік, КР 
ОК31 Теплофізичні процеси в екологічній техніці 7 Екзамен, Залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонентів 169 

Вибіркові компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки 

ВК 1. Історія України* 3 Екзамен 

ВК 2. Українська мова/Культура ділового 

мовлення* 
3 

Екзамен 

ВК 3. Іноземна мова* 7 Залік, Екзамен 

ВК 4. Філософія/Актуальні проблеми сучасної 

світової філософії* 
5 Екзамен 

ВК5  Політологія/Основи демократії* 3 Екзамен 

ВК6  Права людини та їх захист в сучасних 

реаліях/Право. Держава. Суспільство* 
3 Залік 

ВК7  Соціологія/Соціологія сім’ї та молоді* 3 Залік 

ВК8  Основи психології/Ділові комунікації та 

конфліктологія* 
3 Залік 

ВК9  Економічна теорія та економіка 

України/Економіка та бізнес* 
3 Екзамен 

ВК10 Природоохоронне законодавство 7 Екзамен 

Цикл професійної підготовки 

ВК11 Безпека життєдіяльності/Техногенна 

безпека* 3 

Залік 

ВК12 Нетрадиційні джерела енергії 3 Залік 

ВК13 Охорона праці/Промислова безпека* 3 Екзамен 

ВК14 Енциклопедія суднобудування 2 Залік 

ВК15 Вибірковий курс 1* 5 Залік 

ВК16 Вибірковий курс 2* 5 Залік 

ВК17 Вибірковий курс 3* 5 Залік 

ВК18 Вибірковий курс 4* 5 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 71 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти. 

 
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» проводиться у формі кваліфікаційної атестації за 

спеціальністю та захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи і завершується видачею 

документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням 

кваліфікації: бакалавр з технології захисту навколишнього середовища (технолог-еколог). 

До захисту бакалаврської роботи допускаються студенти, які успішно та повною 

мірою виконали навчальний план. 

Захист бакалаврської роботи відбувається прилюдно на засіданні екзаменаційної 

комісії, склад якої затверджується у встановленому порядку.  



4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ, ВИЗНАЧЕНИХ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕСКРИПТОРАМ НРК 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного 
і технологічного характеру у сфері екології, охорони довкілля, збалансованого 
природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та 
методів технологій захисту навколишнього середовища, та характеризується комплексністю і 
невизначеністю умов. 

+ + + + 

Загальні компетентності 

К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  +    

К02 Знання і критичне розуміння предметної області та професійної діяльності.  +  +  

К03. Здатність спілкуватися іноземною мовою.   + +  

К04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.   + +  

К05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.   +   

К06. Здатність розробляти та управляти проектами.   + +  

К07. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, 

навички роботи в команді 
  +  

К 08. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  
+ + + + 

К 09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

+  + + 

К 10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

+  + + 

К 11. Дослідницькі навички.  +  + 

Фахові компетентності 

К12. Здатність до попередження забруднення довкілля та кризових явищ і процесів.  +   + 

К13. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, розраховувати, проектувати, модифікувати, 

готувати до роботи та використовувати сучасну техніку і обладнання для захисту та раціонального 

використання повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів, поводження з відходами.  

+ +  + 

К14. Здатність проводити спостереження та інструментальний і лабораторний контроль 

навколишнього середовища, впливу на нього зовнішніх факторів, з відбором зразків (проб) 

природних компонентів.  

+ +  + 

К15. Здатність здійснювати контроль за забрудненням повітряного басейну, водних об’єктів, 

ґрунтового покриву та геологічного середовища. 
+ +   



Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

К16. Здатність до розробки методів і технологій поводження з відходами та їх рециклінгу. + +   

К17. Здатність до проектування систем і технологій захисту навколишнього середовища та 

забезпечення їх функціонування.  
+ +   

К18. Здатність до управління (розміщення і утилізація) відходами.  + +   

К19. Здатність до забезпечення екологічної безпеки.  + + + + 

К20. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів та інших об’єктів господарської діяльності 

на довкілля.   
+ +  + 

К21. Здатність забезпечувати необхідний рівень охорони праці при вирішенні професійних завдань +    

К22. Здатність визначати рівень небезпеки надзвичайних ситуацій і заходів їх застереження.  +    

К23. Здатність використовувати відновлювальні джерела енергії та ресурсоенергозберігаючі 

технології з дотриманням норм екологічної безпеки. 
 +   

К24. Здатність користуватися нормативними документами при розрахунках параметрів систем 

захисту довкілля. 
+    

К25. Знання чинників впливу екологічно небезпечних явищ та процесів на біологічні та 

фізіологічні показники стану людини  
+ +   

К26. Здатність моделювати та прогнозувати стан довкілля   +   

К27. Здатність до застосування технологій захисту довкілля при побудові та експлуатації суден, 

проектуванні та експлуатації суднових енергетичних технологій.  
 +   

К28. Знання іноземної мови в усній та письмовій формі в професійній сфері екологічної безпеки та 

формування мовлених умінь та навичок 
+  +  

К29. Здатність застосовувати методичні підходи до проблем екологічного нормування  +   



5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИЗНАЧЕНИХ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
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ПР15 +                           +  
 

ПР16 +                       +      
 

ПР17 +                     +        
 



7. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти 

 

- Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18]; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти» [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п]; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» [Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page] 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п]; 

- Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяльності» 

ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/]; 

- Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003: 2010ДК 003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com/];  

- Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/ 04_2016_ESG_2015.pdf]; 

- International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO Institute for 

Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/ documents/isced-2011- 

en.pdf]; 

- ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO Institute for 

Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/ Documents/isced-fields-of-

education-training-2013.pdf]; 

- EQF-LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режим 

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

- QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area [Режим 

доступу:http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67] 
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