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1. Профіль освітньої програми 

1.1 Загальна інформація 

Повна офіційна 

назва вищого 

навчального 

закладу  

Сумський державний університет 

Повна назва 

структурного 

підрозділу 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій. 

Кафедра прикладної екології 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації  

Магістр з технологій захисту навколишнього середовища 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Технології захисту навколишнього середовища 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін  

навчання – 1 рік 4 місяці. 

Наявність 

акредитації 
Не акредитована 

Цикл/рівень 

вищої освіти 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти; НРК України –  

8 рівень; FQ-EHEA – другий цикл; QF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста 

Мова(и) 

викладання 
Українська мова 

Термін дії 

освітньої 

програми 

До 01.07.2023 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

http://teset.sumdu.edu.ua/ 

1.2 Мета освітньої програми 

Мета освітньої програми полягає у розвитку загальних і фахових компетентностей для 

забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які здатні розв’язувати 

комплексні проблеми захисту навколишнього середовища із використанням передових 

технологій очищення та утилізації, проводити самостійні наукові дослідження у галузі; 

розвитку компетентностей, необхідних для розв’язання проблем організації 

екологічного моніторингу довкілля, оцінки екологічного ризику, оптимізації 

управління збалансованим природокористуванням із використанням технологій 

захисту навколишнього середовища та екологічною безпекою регіону; розвитку 

компетентностей, які необхідні для комунікації, кооперації, поширення інформації 

екологічного змісту тощо. 

  



 

 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область 

освітньої 

програми 

Виробництво та технології  

Технології захисту навколишнього середовища 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна. Має прикладний характер, структура 

програми передбачає динамічне та інтерактивне навчання. Програма 

пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері 

розробки технологій захисту навколишнього середовища та реалізує 

це через навчання та практичну підготовку. Дисципліни орієнтовані 

на актуальні напрями, в рамках яких можливий подальший 

професійний та науковий розвиток фахівця. 

Основний 

фокус освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Програма дозволяє всебічно вивчити еколого-технологічну 

специфіку галузі народного господарства в напрямку розробки та 

створення технологій захисту навколишнього середовища, що 

передбачає можливість подальшої освіти та кар‘єрного зростання. 

Ключові слова: технології захисту навколишнього середовища, 

екологічний контроль, екологічна безпека. 

Особливості 

програми 

Особливості освітньо-професійної програми полягають у широкому 

використанні під час навчання сучасних прикладних програмних 

середовищ для вирішення задач з розробки та створення технологій 

захисту навколишнього середовища. Програма виконується в 

активному дослідницькому середовищі.  

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштува

ння 

2149.2 Інженер з техногенно-екологічної безпеки  

2211.2 Еколог  

2213.2 Інженер лісового господарства  

2213.2 Інженер з використання водних ресурсів  

2213.2 Інженер з відтворення природних екосистем  

2213.2 Інженер з охорони природних екосистем  

2213.2 Інженер з охорони та захисту лісу  

2213.2 Інженер з охорони тваринного світу  

2213.2 Інженер з природокористування  

2213.2 Інженер лісового господарства  

2411.2 Екологічний аудитор  

2414.2 Експерт технічний з промислової безпеки  

2419.2 Експерт із енергоефективності нетрадиційних і 

відновлювальних видів енергії  

2310.2 Асистент  

2310.2 Викладач вищого навчального закладу  

2213.2 Інженер з природокористування  

2148.2 Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього 

середовища  

2149.2 Інженер з охорони праці 

 

Подальше 

навчання 

Можливість навчатися за програмами третього рівня вищої освіти в 

галузі «Технології захисту навколишнього середовища» та 

споріднених. 



 

 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, 

електронне навчання в системі OCW СумДУ, самонавчання, 

навчання через лабораторну практику, навчання на основі 

досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, 

мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарських, 

практичних занять, лабораторних робіт. Також передбачена 

самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем,  

E-learning за окремими освітніми компонентами, індивідуальні 

заняття, курсові (проектні) роботи, комплекс практик. 

Оцінювання 

За освітньою програмою передбачено формативне (письмові та усні 

коментарі та настанови викладачів в процесі навчання, формування 

навичок самооцінювання, залучення студентів до оцінювання 

роботи один одного) та сумативне (письмові іспити з навчальних 

дисциплін, оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих 

освітніх компонентів (письмові есе, презентації, тестування), захист 

звітів з практики, захист курсових робіт (проектів), прилюдний 

захист кваліфікаційної роботи бакалавра. 

1.6 Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій 

захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або пошуку  інноваційних рішень, які 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

К01. Здатність до абстрактного і системного мислення, аналізу і 

синтезу. 

К02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

К03. Здатність користуватися іноземною мовою, як засобом 

спілкування у міжнародному науковому просторі. 

К04. Здатність використовувати сучасні комп’ютерні і 

комунікаційні технології при зборі, збереженні, обробці, аналізі і 

передачі інформації про стан довкілля та виробничої сфери. 

К05. Здатність організовувати науково-дослідницькі і науково-

виробничі роботи та управляти колективом. 

К06. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні 

природоохоронні проекти. 

К07. Здатність генерувати нові ідеї та приймати науково-

обґрунтовані рішення. 

К08. Здатність до забезпечення екологічної безпеки та сталого 

розвитку суспільства. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

К09. Здатність використовувати науково обґрунтовані методи при 

обробці результатів досліджень в галузі технологій захисту 

навколишнього середовища. 

К10. Здатність розробляти стратегії сталого розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць з врахуванням виробничої 

діяльності. 



 

 

К11. Здатність створювати фізико-математичні моделі процесів, що 

відбуваються при техногенному забрудненні  навколишнього  

середовища. 

К12. Здатність розробляти системи управління екологічною 

безпекою підприємств та організацій. 

К13. Здатність розробляти методи та використовувати відомі 

способи утилізації, знезараження і рециклінгу побутових,   

промислових, радіоактивних та інших екологічно небезпечних 

відходів. 

К14. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів, їх викидів та 

скидів на довкілля. 

К15. Здатність впроваджувати і використовувати відновлювальні 

джерела енергії та ресурсоенергозберігаючі технології з 

дотриманням норм екологічної безпеки. 

К16. Здатність здійснювати контроль стану екологічної безпеки та 

оцінювати ступінь забруднення повітря і промислових викидів в 

атмосферу, води та водних об’єктів, ґрунтів та земельних ресурсів. 

К17. Здатність використовувати і впроваджувати у виробництво 

технології та методи очищення питної води, комунальних і 

промислових стоків. 

К18. Здатність оцінювати стан забруднених внаслідок техногенної 

діяльності земель та розробляти технології їх реабілітації. 

К19. Здатність до проектування систем і технологій захисту 

навколишнього середовища та забезпечення їх функціонування. 

К20. Здатність творчо використовувати у професійній діяльності 

знання вітчизняної та міжнародної екологічної політики та 

співробітництва в сфері технологій захисту довкілля. 

К21. Здатність формулювати проблеми, завдання, обирати методи 

наукового дослідження, отримувати нову інформацію на основі 

дослідів та аналізу експериментальних даних, складати аналітичні 

огляди, узагальнювати отримані результати, формулювати висновки 

і практичні рекомендації на основі отриманих результатів  та нових 

знань, оформляти кваліфікаційну роботу. 

1.7 Програмні результати навчання (ПРН) 

ПР01. Вміти використовувати аналіз при вивченні складних систем, розуміти їх 

взаємозв’язки та організаційну структуру, знати сучасні досягнення науки і техніки в 

природоохоронній сфері.  

ПР02. Вміти застосовувати знання іноземної мови для написання реферату, наукової 

статті, наукових праць та спілкування на наукових конференціях. 

ПР03. Вміти використовувати сучасні комунікаційні, комп’ютерні технології у 

природоохоронній сфері, збирати, зберігати і обробляти інформацію про стан 

навколишнього середовища, аналізувати інформацію про стан довкілля та виробничої 

сфери для вирішення завдань професійної діяльності. 

ПР04. Володіти методологією планування і організації науково-дослідної роботи з 

проблем охорони навколишнього середовища та методами управління колективами. 

ПР05. Вміти розробляти та управляти проектами, оцінювати та забезпечувати якість 

виконаних робіт. 

ПР06. Вміти генерувати ідеї нових технологій захисту навколишнього середовища, 

обґрунтовувати рішення направлені на убезпечення довкілля та виробничої сфери. 



 

 

ПР07. Вміти працювати у команді та міжнародному колективі (у ході стажування, 

виконання  спільних грантів та проектів). 

ПР08. Вміти застосовувати статистичні наукові  методи при обробці 

експериментальних даних наукових досліджень в галузі технологій захисту 

навколишнього середовища, використовувати комп’ютерні програми для обробки 

експериментальних даних. 

ПР09. Вміти проводити SWOT-аналіз соціо-економіко-екологічного стану підприємств, 

населених пунктів, районів, областей та розробляти стратегії їх сталого розвитку. 

ПР10. Вміти розробляти системи екологічного управління з дотриманням вимог ISO 

14004, встановлювати процедури та сприяти плануванню природоохоронних заходів 

протягом всього життєвого циклу продукції. 

ПР11. Володіти принципами комплексного управління відходами та еколого-

економічними аспектами їх утилізації, основами проектування полігонів для 

розміщення відходів, оцінювати їх вплив на довкілля та людину. 

ПР12. Знати принципи промислового планування на різних рівнях управління та вміти 

проводити екологічні дослідження з проблем територіально-просторового планування. 

ПР13. Усвідомлювати загрози фізичного, хімічного та біологічного забруднення 

біосфери та його впливу на довкілля і людину, вміти аналізувати зміни, що 

відбуваються в навколишньому середовищі під впливом природних і техногенних 

факторів. 

ПР14. Вміти здійснювати оцінку впливу промислових об’єктів на навколишнє 

середовище, розуміти наслідки інженерної діяльності на довкілля і пов’язану з цим 

відповідальність за прийняті рішення, планувати і проводити наукові дослідження з 

проблем впливу промислових об’єктів на навколишнє середовище. 

ПР15. Знати способи утилізації і знезаражування промислових і небезпечних відходів, 

оцінювати вплив промислових і небезпечних відходів на довкілля. 

ПР16. Вміти проектувати і експлуатувати сучасні очисні системи, техніку і технології 

захисту навколишнього середовища та розробляти відповідні рекомендації. 

ПР17. Вміти впроваджувати і використовувати найефективніші новітні відновлювальні 

джерела енергії та ресурсоенергозберігаючі технології у виробничій та соціальній 

сферах. 

ПР18. Вміти здійснювати критичний аналіз роботи гідроспоруд, обирати 

енергозберігаючі технології очищення питної води, пропонувати до впровадження у 

містах та на  виробництвах сучасні способи очищення промислових і комунальних 

стоків. 

ПР19 Володіти основами проектування природоохоронних заходів в галузі водного 

господарства, впроваджувати нові технології охорони водних об’єктів, планувати і 

проводити наукові дослідження стану водних об’єктів. 

ПР20. Вміти встановлювати масштаби деградації земель в процесі видобування 

копалин, опустелювання та підтоплення, підбирати технології рекультивації площ 

кар’єрів після видобутку копалин, захисту територій від підтоплення, впроваджувати 

технології рекультивації порушених земель.  

ПР21. Вміти запобігати забрудненню атмосферного повітря на основі впровадження на 

підприємствах сучасного газоочисного обладнання. 

ПР22. Вміти оцінювати стан забруднення довкілля радіоактивними речовинами та 

здійснювати радіологічний контроль, прогнозування та оцінку ризику, вміти 

розробляти та використовувати технології захисту від радіаційних факторів. 

ПР23. Вміти використовувати у практичній діяльності знання вітчизняного та 

міжнародного природоохоронного законодавства. 



 

 

 

1.8 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Основний склад викладачів освітньої програми складається з 

професорсько-викладацького складу кафедри прикладної 

екології факультету технічних систем та енергоефективних 

технологій. Також до викладання окремих курсів відповідно до 

їх компетенції та досвіду залучений професорсько-

викладацький склад факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій, факультету електроніки та 

інформаційних технологій, а також факультету технічних 

систем та енергоефективних технологій. 

Лектори, які викладають у рамках програми, є активними і 

визнаними вченими, які публікують праці у вітчизняній і 

зарубіжній науковій пресі, мають відповідну професійну 

компетентність і досвід в галузі викладання, наукових 

досліджень і педагогічної діяльності. 

Практико-орієнтований характер освітньої програми передбачає 

широку участь фахівців-практиків, що відповідають напряму 

програми, а також залучення до викладання компетентних 

експертів високого рівня, що підсилює синергетичний зв’язок 

теоретичної та практичної підготовки. 

Керівник групи забезпечення та викладацький склад, який 

забезпечує її реалізацію, відповідає вимогам, визначеним 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності 

закладів освіти. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальний процес за освітньою програмою відбувається в 

аудиторіях та спеціалізованих лабораторіях, обладнаних 

аудіовізуальною апаратурою і необхідними технічними 

засобами. У навчально-науковій роботі за освітньою програмою 

використовуються сучасне обладнання та устаткування. 

Комп’ютерні класи оснащені ліцензійними операційними 

системами від Microsoft та пакетами прикладного програмного 

забезпечення від Microsoft, Autodesk, Delcam і т. д. 



 

 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Студенти, що навчаються за цією освітньою програмою, та 

викладачі можуть використовувати бібліотечно-інформаційний 

корпус, міжвузівську наукову бібліотеку, окремі бібліотеки та 

бібліотечні пункти при навчально-наукових структурних 

підрозділах університету. Також діють віртуальні електронні 

читальні зали. Інформаційні ресурси бібліотеки СумДУ за 

освітньою програмою формуються відповідно до предметної 

області та сучасних тенденцій наукових досліджень у цій галузі. 

Студенти можуть отримати доступ до всіх друкованих видань 

різними мовами, включаючи монографії, навчальні посібники, 

підручники, словники тощо. При цьому вони можуть 

переглядати літературу з використанням традиційних засобів 

пошуку в бібліотеці або використовувати доступ до Інтернету та 

бази даних.  

Доступ до всіх бібліотечних баз надається у внутрішній мережі 

університету. 

Студенти також використовують методичний матеріал, 

підготовлений викладачами: підручники, презентації за 

лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, 

лабораторних, семінарських занять, індивідуальних завдань 

тощо. Методичний матеріал може надаватись як у друкованому 

вигляді, так і в електронній формі. 

Система електронного навчання забезпечує доступ до матеріалів 

українською, англійською та російською мовами з дисциплін 

освітньої програми. Для дистанційного доступу до навчально-

методичних матеріалів розроблено платформу OCW СумДУ 

(платформа дозволяє об’єднати матеріали з дистанційних 

курсів, конструктор Lectur`ED з можливістю колективної 

роботи над електронними навчальними ресурсами, матеріали 

електронного каталогу бібліотеки, репозитарію та посилання на 

зовнішні навчальні ресурси). 

Методичний матеріал періодично оновлюється та адаптується 

до цілей освітньої програми. 

1.9 Академічна мобільність 

Внутрішня 

академічна 

мобільність  

На основі двосторонніх договорів між Сумським державним 

університетом та університетами України. 

Міжнародна 

академічна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Сумським державним 

університетом та вищими навчальними закладами-партнерами 

зарубіжних країн. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови. 



 

 

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 

Код 

компонента 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Іноземна мова 5 залік 

Цикл професійної підготовки 

ОК 2 Інтелектуальна власність 5 залік 

ОК 3 Стратегія сталого розвитку 5 залік 

ОК 4 Соціальна та професійна безпека діяльності людини 5 залік 

ОК 5 Розробка соціальних проектів екологічного спрямування 5 залік 

ОК 6 Екологічний контроль якості довкілля 5 залік 

ОК 7 Статистична обробка результатів та експериментів  5 залік 

ОК 8 Екологічний менеджмент і аудит 5 залік 

ОК 9 Зелена економіка 5 екзамен 

ОК 10 Програмні засоби в екології 5 залік 

Цикл практичної підготовки 

ОК 11 Переддипломна практика 5 залік 

Атестація 

ОК 12 Кваліфікаційна робота магістра 10 захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 65 

Вибіркові компоненти 

Цикл загальної підготовки 

ВБ 1 Вибіркові дисципліни загальної підготовки 10 залік 

Цикл професійної підготовки 

Вибірковий блок № 1 «Екологія промислових підприємств» 

ВБ 2.1 Ресурсоефективне та більш чисте виробництво 5 залік 

ВБ 2.2 
Проектування систем та технологій захисту 

навколишнього середовища 
5 залік 

ВБ 2.3 Міжнародне співробітництво в галузі екології 5 екзамен 

Вибірковий блок № 2 «Екологічна безпека»* 

ВБ 3.1 Сучасні методи захисту довкілля 5* залік 

ВБ 3.2 Управління екологічною безпекою 5* залік 

ВБ 3.3 Екологічна політика 5* екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 25 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

Примітка: * –   дисципліни не враховуються у загальний обсяг кредитів. 

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 
Семестр, обсяг 

навантаження в кредитах 
Послідовність вивчення компонентів освітньої програми * 

І семестр, 30 кредитів  ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 5; ОК 6; ВБ 2.1; ВБ 3.1. 

ІІ семестр, 30 кредитів ВБ 1; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ВБ 2.2; ВБ 3.2. 

ІІІ семестр, 30 кредитів ВБ 1; ОК 4; ВБ 2.3; ВБ 3.3; ОК 11; ОК 12. 

Примітка. *–   послідовність зазначається позначками освітніх компонент відповідно до розділу 2.1 освітньої програми. 

  



 

 

3. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми 

атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми проводиться у формі 

комплексного іспиту та відкритого й публічного захисту 

кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу 

державного зразка про присудження йому ступеня бакалавра із 

присвоєнням кваліфікації «Магістр з технологій захисту 

навколишнього середовища». 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання 

комплексних проблем у сфері технологій захисту навколишнього 

середовища, що супроводжується проведенням досліджень та/або 

застосуванням  інноваційних підходів.  

Робота виконується і зберігається на електронних носіях. 

Обов’язкова перевірка на плагіат. Оприлюднюється на сайті ВНЗ 

або його структурного підрозділу. Мультимедійний супровід при 

публічному захисті . 

  



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми  
 

 

 

Позначки програмних 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання 

відповідними компонентами  освітньої програми 
 

Позначки програмних 
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