
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності 183 - "Технології захисту навколишнього 

середовища"  

Рівень вищої освіти   Перший (бакалаврський) рівень  

Освітня програма   освітньо-професійна програма "Технології захисту навколишнього 

середовища"  

Форма навчання   денна  

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи та строк навчання  240 кредитів освітньої складової програми, термін 

навчання 3 роки 10 місяців  

Навчальний план, затверджений Вченою радою  29.03.2019 р. Протокол № 4   

(дата та номер протоколу) 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності)  відповідає  

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) не має потреби  

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати ПЗСО/ОКР«Молодший 

спеціаліст», ОР «Молодший бакалавр», «Магістр» (ОКР «Спеціаліст»)  

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

1 2 3 
Обов'язкові компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки 

К01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

  

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. 

ОК1. Вища 

математика I 

К01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

ПР01. Знати сучасні теорії, 

підходи, принципи екологічної 

політики, фундаментальні 

положення з біології, хімії, 

фізики, математики, біотехнології 

ОК2. Вища 

математика II 



 та фахових і прикладних 

інженерно-технологічних 

дисциплін для моделювання та 

вирішення конкретних 

природозахисних задач у 

виробничій сфері. 

К01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

 

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. 

ОК3. Вища 

математика III 

К01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

 

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. 

ОК4. Фізика 

К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  

К14. Здатність проводити 

спостереження та 

інструментальний і лабораторний 

контроль навколишнього 

середовища, впливу на нього 

зовнішніх факторів, з відбором 

зразків (проб) природних 

компонентів.  

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. 

ОК5. Біологія 

К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  

К14. Здатність проводити 

спостереження та 

інструментальний і лабораторний 

контроль навколишнього 

середовища, впливу на нього 

зовнішніх факторів, з відбором 

зразків (проб) природних 

компонентів. 

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. 

ОК6. Хімія 



К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  

К14. Здатність проводити 

спостереження та 

інструментальний і лабораторний 

контроль навколишнього 

середовища, впливу на нього 

зовнішніх факторів, з відбором 

зразків (проб) природних 

компонентів. 

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. 

ОК7. Біогеохімія 

К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  

К14. Здатність проводити 

спостереження та 

інструментальний і лабораторний 

контроль навколишнього 

середовища, впливу на нього 

зовнішніх факторів, з відбором 

зразків (проб) природних 

компонентів. 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на 

навколишнє середовище і 

процесів, що відбуваються у 

ньому. 

ОК8. Загальна 

екологія 

К01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

К04. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

 

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 

ПР03. Вміти використовувати 

інформаційні технології та 

комунікаційні мережі для 

природоохоронних задач. 

ОК9. Основи 

інформаційних 

технологій та 

програмування 

К04. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

 

ПР05. Вміти розробляти проекти 

з природоохоронної діяльності та 

управляти комплексними діями 

щодо їх реалізації. 

ОК10. Інженерна 

графіка та 

комп’ютерне 

проектування 

екотехніки 

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

К12. Здатність до попередження 

забруднення довкілля та 

кризових явищ і процесів 

К19 Здатність до забезпечення 

екологічної безпеки. 

ПР07. Здійснювати науково-

обґрунтовані технічні, 

технологічні та організаційні 

заходи щодо запобігання 

забруднення довкілля. 

ОК11. Екологічна 

безпека 



К20. Здатність оцінювати вплив 

промислових об’єктів та інших 

об’єктів господарської діяльності 

на довкілля.   

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  

К12. Здатність до попередження 

забруднення довкілля та 

кризових явищ і процесів 

 

ПР07. Здійснювати науково-

обґрунтовані технічні, 

технологічні та організаційні 

заходи щодо запобігання 

забруднення довкілля. 

ОК12. Геологія 

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

К05. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення.  

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. 

 К12. Здатність до попередження 

забруднення довкілля та 

кризових явищ і процесів 

 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на 

навколишнє середовище і 

процесів, що відбуваються у 

ньому. 

ОК13. Вступ до 

фаху 

Цикл професійної підготовки 

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

К06. Здатність розробляти та 

управляти проектами.  

К07. Здатність до ділових 

комунікацій у професійній сфері, 

знання основ ділового 

спілкування, навички роботи в 

команді 

К12. Здатність до попередження 

забруднення довкілля та 

кризових явищ і процесів  

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. 

ПР07. Здійснювати науково-

обґрунтовані технічні, 

ОК14. Виробнича 

практика 



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. 

К21. Здатність забезпечувати 

необхідний рівень охорони праці 

при вирішенні професійних 

завдань 

К22. Здатність визначати рівень 

небезпеки надзвичайних ситуацій 

і заходів їх застереження.  

 

 
 

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. 

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 

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. 

ОК15. 

Кваліфікаційна 

атестація 



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. 
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 

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 



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 

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 



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 

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. 

К15. Здатність здійснювати 

контроль за забрудненням 

повітряного басейну, водних 

об’єктів, ґрунтового покриву та 

геологічного середовища. 

К22. Здатність визначати рівень 

небезпеки надзвичайних ситуацій 

і заходів їх застереження.  

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. 

ОК16. Нормування 

антропогенного 

навантаження на 

природне 

середовище 

К12. Здатність до попередження 

забруднення довкілля та 

кризових явищ і процесів  

К13. Здатність обґрунтовувати, 

здійснювати підбір, 

ПР12. Обирати інженерні методи 

захисту довкілля, здійснювати 

пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних 

рішень, спрямованих на 

ОК17. Урбоекологія 



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.  

К19 Здатність до забезпечення 

екологічної безпеки. 

впровадження у виробництво 

перспективних 

природоохоронних розробок і 

сучасного обладнання, 

аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих 

природоохоронних і 

природовідновлюваних 

технологій забезпечення 

екологічної безпеки. 

ПР14. Вміти обґрунтовувати 

ступінь відповідності наявних 

або прогнозованих екологічних 

умов завданням захисту, 

збереження та відновлення 

навколишнього середовища, 

застосовувати методи 

моделювання та прогнозування 

стану довкілля.  

К01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

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. 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на 

навколишнє середовище і 

процесів, що відбуваються у 

ньому. 

ОК18. Екологія 

людини та 

соціоекологія 



 

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. 

 

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. 

ОК19. Моніторинг 

довкілля 

К15. Здатність здійснювати 

контроль за забрудненням 

повітряного басейну, водних 

об’єктів, ґрунтового покриву та 

геологічного середовища. 

К20. Здатність оцінювати вплив 

промислових об’єктів та інших 

об’єктів господарської діяльності 

на довкілля.   

К26. Здатність моделювати та 

прогнозувати стан довкілля  

 

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. 

ПР14. Вміти обґрунтовувати 

ступінь відповідності наявних 

або прогнозованих екологічних 

умов завданням захисту, 

збереження та відновлення 

навколишнього середовища, 

застосовувати методи 

моделювання та прогнозування 

стану довкілля.  

ОК20. 

Моделювання та 

прогнозування 

стану довкілля 

К14. Здатність проводити 

спостереження та 

інструментальний і лабораторний 

ПР08. Вміти продемонструвати 

навички вибору, планування, 

проектування та обчислення 

ОК21. Органічна, 

фізична та колоїдна 

хімія 



контроль навколишнього 

середовища, впливу на нього 

зовнішніх факторів, з відбором 

зразків (проб) природних 

компонентів.  

 

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. 

К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  

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.  

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. 

 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного 

імперативу та концепції сталого 

розвитку. 

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. 

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 

природохороннних розробок і 

сучасного обладнання, 

аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих 

природоохоронних і 

природовідновлюваних 

ОК22. Технології 

утилізації відходів 



технологій забезпечення 

екологічної безпеки. 

К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  

К20. Здатність оцінювати вплив 

промислових об’єктів та інших 

об’єктів господарської діяльності 

на довкілля.   

 

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.  

ОК23. 

Техноекологія  

К03. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою.  

 

ПР02. Вміти аналітично 

опрацьовувати іншомовні 

джерела з метою отримання 

інформації, що необхідна для 

розв’язання природоохоронних 

завдань. 

ОК24. Іноземна 

мова за 

професійним 

спрямуванням 

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. 

К25. Знання чинників впливу 

екологічно небезпечних явищ та 

процесів на біологічні та 

фізіологічні показники стану 

людини.  

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. 

ОК25. Радіоекологія 

К25. Знання чинників впливу 

екологічно небезпечних явищ та 

процесів на біологічні та 

фізіологічні показники стану 

людини 

 

ПР08. Вміти продемонструвати 

навички вибору, планування, 

проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів 

обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього 

середовища, використовуючи 

знання фізико-хімічних 

ОК26. Токсикологія 



властивостей полютантів, 

параметрів технологічних 

процесів та нормативних 

показників стану довкілля. 

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.  

К16. Здатність до розробки 

методів і технологій поводження 

з відходами та їх рециклінгу.  

К18. Здатність до управління 

(розміщення і утилізація) 

відходами.  

К19 Здатність до забезпечення 

екологічної безпеки. 

 

ПР05. Вміти розробляти проекти 

з  природоохоронної діяльності 

та управляти комплексними 

діями щодо їх реалізації. 

ПР07. Здійснювати науково-

обґрунтовані технічні, 

технологічні та організаційні 

заходи щодо запобігання 

забруднення довкілля. 

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. 

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. 

ОК27.  

Виробничі 

технології  

К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  

К12. Здатність до попередження 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного 

ОК28. Економіка 

природокористуван

ня 



забруднення довкілля та 

кризових явищ і процесів 

К23. Здатність використовувати 

відновлювальні джерела енергії 

та ресурсоенергозберігаючі 

технології, розробляти заходи з 

енергозбереження  з 

дотриманням норм екологічної 

безпеки. 

імперативу та концепції сталого 

розвитку. 

К27. Здатність до застосування 

технологій захисту довкілля при 

побудові та експлуатації суден, 

проектуванні та експлуатації 

суднових енергетичних 

технологій. 

 

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.  

ОК29. Екологізація 

суднових 

енергетичних 

установок 

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності. 

К06. Здатність розробляти та 

управляти проектами. 

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. 

К17. Здатність до проектування 

систем і технологій захисту 

навколишнього середовища та 

забезпечення їх 

функціонування.. 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на 

навколишнє середовище і 

процесів, що відбуваються у 

ньому. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного 

імперативу та концепції сталого 

розвитку. 

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. 

ПР12. Обирати інженерні методи 

захисту довкілля, здійснювати 

пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних 

рішень, спрямованих на 

впровадження у виробництво 

ОК30. Технології 

очищення повітря та 

води 



перспективних природохорон 

нних розробок і сучасного 

обладнання, аналізувати 

напрямки вдосконалення 

існуючих природоохоронних і 

природовід- 

новлюваних технологій 

забезпечення екологічної 

безпеки. 

К14. Здатність проводити 

спостереження та 

інструментальний і лабораторний 

контроль навколишнього 

середовища, впливу на нього 

зовнішніх факторів, з відбором 

зразків (проб) природних 

компонентів.  

 

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. 

ОК31. Теплофізичні 

процеси в 

екологічній техніці 

Вибіркові компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки 

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. 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на 

навколишнє середовище і 

процесів, що відбуваються у 

ньому. 

ВК1. Історія 

України 

К04. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

К07. Здатність до ділових 

комунікацій у професійній сфері, 

знання основ ділового 

спілкування, навички роботи в 

команді 

 

ПР03. Вміти використовувати 

інформаційні технології та 

комунікаційні мережі для 

природоохоронних задач. 

ВК2. Українська 

мова / Культура 

ділового мовлення 



К03. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою.  

 

ПР02. Вміти аналітично 

опрацьовувати іншомовні 

джерела з метою отримання 

інформації, що необхідна для 

розв’язання природоохоронних 

завдань. 

ВК3. Іноземна мова 

К01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

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. 

 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на 

навколишнє середовище і 

процесів, що відбуваються у 

ньому. 

ВК4. Філософія / 

Актуальні проблеми 

сучасної світової 

філософії 

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.  

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на 

навколишнє середовище і 

процесів, що відбуваються у 

ньому. 

ВК5. Політологія / 

Основи демократії 

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.  

 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на 

навколишнє середовище і 

процесів, що відбуваються у 

ньому. 

ВК6. Права людини 

та їх захист в 

сучасних реаліях / 

Право. Держава. 

Суспільство 



К07. Здатність до ділових 

комунікацій у професійній сфері, 

знання основ ділового 

спілкування, навички роботи в 

команді. 

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. 

 

 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на 

навколишнє середовище і 

процесів, що відбуваються у 

ньому. 

ВК7. Соціологія / 

Соціологія сім’ї та 

молоді 

К07. Здатність до ділових 

комунікацій у професійній сфері, 

знання основ ділового 

спілкування, навички роботи в 

команді. 

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. 

ПР04. Обґрунтовувати 

природозахисні технології, 

базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на 

навколишнє середовище і 

процесів, що відбуваються у 

ньому. 

ВК8. Основи 

психології / Ділові 

комунікації та 

конфліктологія 

К23. Здатність використовувати 

відновлювальні джерела енергії 

та ресурсоенергозберігаючі 

технології, розробляти заходи з 

енергозбереження  з 

дотриманням норм екологічної 

безпеки. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі 

природозахисних технологій 

відповідно екологічного 

імперативу та концепції сталого 

розвитку. 

ВК9. Економічна 

теорія та економіка 

України / Економіка 

та бізнес 

К 9. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

 ПР05. Вміти розробляти проекти 

з природоохоронної діяльності та 

управляти комплексними діями 

ВК10 

Природоохоронне 

законодавство 



цінності громадянського 

(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

 

щодо їх реалізації.  

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. 

Цикл професійної підготовки 

К22. Здатність визначати рівень 

небезпеки надзвичайних ситуацій 

і заходів їх застереження.  

 

ПР17 Вміти ідентифікувати 

небезпечні та шкідливі 

виробничі фактори, що 

супроводжують працю на 

виробництві, організувати 

вирішення питань охорони 

праці,  використовуючи існуючі 

нормативні документи. 

ВК11. Безпека 

життєдіяльності / 

Техногенна безпека 

К23. Здатність використовувати 

відновлювальні джерела енергії 

та ресурсоенергозберігаючі 

технології, розробляти заходи з 

енергозбереження  з 

дотриманням норм екологічної 

безпеки. 

ПР16 Вміти визначати основні 

характеристики нетрадиційних 

джерел енергії та їх елементів; 

здійснювати аналіз ефективності 

застосування нетрадиційних 

джерел енергії в різних галузях 

господарювання. 

ВК12. Нетрадиційні 

джерела енергії 

К21. Здатність забезпечувати 

необхідний рівень охорони праці 

при вирішенні професійних 

завдань 

 

ПР17 Вміти ідентифікувати 

небезпечні та шкідливі виробничі 

фактори, що супроводжують 

працю на виробництві, 

організувати вирішення питань 

охорони праці,  використовуючи 

існуючі нормативні документи. 

ВК13. Охорона 

праці / Промислова 

безпека 

К27. Здатність до застосування 

технологій захисту довкілля при 

побудові та експлуатації суден, 

проектуванні та експлуатації 

суднових енергетичних 

технологій. 

 

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.  

ВК14. Енциклопедія 

суднобудування 

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  

ПР08. Вміти продемонструвати 

навички вибору, планування, 

проектування та обчислення 

параметрів роботи окремих видів 

обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього 

середовища, використовуючи 

ВК15. Вибірковий 
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К 11. Дослідницькі навички 

К12. Здатність до попередження 

забруднення довкілля та 

кризових явищ і процесів 

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. 

 

. 

 

знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, 

параметрів технологічних 

процесів та нормативних 

показників стану довкілля. 

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. 

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  

К 11. Дослідницькі навички 

К12. Здатність до попередження 

забруднення довкілля та 

кризових явищ і процесів 

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 

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. 

ПР14. Вміти обґрунтовувати 

ступінь відповідності наявних 

або прогнозованих екологічних 

умов завданням захисту, 

збереження та відновлення 

навколишнього середовища, 

застосовувати методи 

моделювання та прогнозування 

ВК16. Вибірковий 
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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. 

 

стану довкілля.  

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  

К 11. Дослідницькі навички 

К12. Здатність до попередження 

забруднення довкілля та 

кризових явищ і процесів 

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 

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. 

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 

ВК17. Вибірковий 
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екологічної безпеки. стандартам. 

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності.  

К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  

К 11. Дослідницькі навички 

К12. Здатність до попередження 

забруднення довкілля та 

кризових явищ і процесів 

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. 

 

ПР05. Вміти розробляти проекти 

з природоохоронної діяльності та 

управляти комплексними діями 

щодо їх реалізації. 

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. 

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. 

ВК18. Вибірковий 
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* обирається відповідний до блоку змістовний модуль ОК. 

Інше (у разі потреби): 

Загальні вимоги до наукової складової освітньо-професійної програми: 

– Призначення наукового керівника та тема бакалаврської роботи 

затверджуються наказом ректора Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова. 



– 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.  

 

Гарант освітньої програми, завідувачка кафедри екології та природоохоронних 

технологій,   доктор технічних наук, доцент Трохименко Г. Г. 

Декан ФЕТБ   кандидат технічних наук Літвак С.М. 


