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СТАНДАРТИ ВИЩОЇ  ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ   

 
Мета. Аналіз становлення, сучасного стану та проблем впровадження  стандартів вищої екологічної освіти 

(СВЕО) України. Методи. Теоретичний системний аналіз. Результати. Проаналізовано процес становлення, 
стан та проблем впровадження стандартів вищої екологічної освіти України.   Розглянуто особливості 
стандартів вищої екологічної освіти різних поколінь. Дана оцінка сучасного стану та принципів  реаліза-
ції нових стандартів  вищої екологічної освіти України при формуванні освітніх програм і  навчальних 
планів  підготовки фахівців-екологів. Висновки. В даний час формуються четверте покоління СВЕО, які 
є лише деякими орієнтирами освітнього процесу і відкривають  значні можливості для автономії ВНЗ. 
При розробці освітніх програм рекомендовано враховувати вже наявну навчально-методичну базу з еко-
логічної освіти, а саме: знайти відповідність змісту існуючих навчальних дисциплін до визначених ком-
петентностей СВЕО та програмних результатів навчання. 
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Цель. Анализ становления, современного состояния и проблем внедрения стандартов высшего эко-
логического образования (СВЭО) Украины. Методы. Теоретический системный анализ. Результаты. 
Проанализирован  процесс становления,  состояние  и проблем реализации стандартов высшего экологи-
ческого образования Украины.   Рассмотрены особенности стандартов высшего экологического образова-
ния разных поколений. Дана оценка современного состояния и принципов реализации новых стандартов 
высшего экологического образования Украины при формировании  образовательных программ  и учеб-
ных планов подготовки  специалистов-экологов. Выводы. В настоящее время формируется четвертое 
поколение СВЭО, которые являются лишь некоторыми ориентирами образовательного процесса и откры-
вают значительные возможности для автономии ВУЗов. При разработке образовательных программ реко-
мендуется учитывать уже имеющуюся учебно-методическую базу по экологическому образованию, а 
именно: найти соответствие содержания существующих учебных дисциплин с определенными компе-
тентностями СВЭО и программных результатов обучения. 

Ключевые слова:  стандарт, высшее образование, подготовка экологов   
 

Вступ 

Згідно Закону України «Про вищу 

освіту», які набув чинності   01.07.2014 р., 

стандарт вищої освіти України (СВО) – це 

сукупність вимог до змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних за-

кладів (ВНЗ)  і наукових установ за кожним 

рівнем вищої освіти в межах кожної спеціа-

льності. СВО визначає загальний обсяг кре-

дитів ЄКТС, необхідний для здобуття від-

повідного ступеня вищої освіти, регламен-

тує перелік компетентностей випускника та 

встановлює нормативний зміст підготовки 

здобувачів вищої освіти у вигляді програм-

них результатів навчання, встановлює 

обов’язкові форми та вимоги до наявності 

системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти. Отже, СВО не є тим докумен-

том, який безпосередньо реалізується в ході 

освітнього процесу. Втіленням змісту та 

результатів освітньої діяльності ВНЗ є осві-

тня (освітньо-наукова) програма та навча-

льний план, що розробляються навчальним 

закладом самостійно.  

Метою даного дослідження є аналіз 

становлення, сучасного стану та проблем впро-

вадження  стандартів вищої екологічної освіти 

(СВЕО) України.   

В основу роботи покладений огляд 

опублікованих нормативно-законодавчих 

матеріалів щодо історії становлення, розвит-

ку, сучасного  стану та проблем впровадження  

СВЕО України.    

Результати дослідження та їх аналіз 

У зв’язку з прийняттям у 1991 р.  За-

кону України «Про освіту»  та формуван-

ням новітньої  української структури вищої 

освіти, а також із започаткуванням напряму 

підготовки 6.070801 «Екологія» в новий  

Перелікнапрямів підготовки фахівців з ви-

щою освітою за професійним спрямуван-

ням, спеціальностей різних кваліфікаційних 

рівнів та робітничих професій (Постанова 

КМУвід 18.05.1994 р. № 325) почали фор-

муватися нові стандарти екологічної освіти. 

У першому наближенні до стандарту вищої 

освіти в багатьох ВНЗ з 1993 р. було засто-

совано «Модель підготовки фахівців різних 

освітньо-кваліфікаційних рівнів за напря-

мом «Екологія»», яка була введена Науково-

методичною комісією з екологічної освіти 

МОН України. Відповідно до ст. 15 Закону 

України «Про освіту» (1991 р.) КМУ видав  

Постанову від 07.08.1998 р. за  № 1247 

«Про розроблення державних стандартів 

вищої освіти», якою визначались: вимоги 

до державної компоненти   державних стан-

дартів вищої освіти,  вимоги до галузевої 

компоненти державних стандартів вищої 

освіти,   вимоги до компоненти ВНЗ.   

Більшого поширення  набули Галузеві 

стандарти вищої освіти України (ГСВОУ) 

другого покоління. Робочою групою МОН 

України (голова – проф. В.Ю. Некос, Хар-

ківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна) у 2003 р. розроблено ГСВОУ 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

(ОКР) напряму підготовки 0708 «Екологія» 

(кваліфікація «технік-лаборант»). Цей стан-

дарт складався із освітньо-кваліфікаційної  

характеристики (ОКХ) та освітньо-

професійної програми (ОПП). ОКХ базува-

лась на: виробничих  функціях, типових 

задачах діяльності та умінні  щодо їх вирі-

шення; здатності вирішувати проблеми й 

задачі соціальної   спрямованості  та умінні; 

попередній освітній або (та) ОКР і вимогах 

до професійного відбору абітурієнтів; ви-

могах  до державної атестації; вимогах до 

системи освіти та професійної підготовки 
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тощо. ОПП започаткувала структуру  знань 

у вигляді   змістових модулів та змісту 

умінь щодо складових узагальнених струк-

тур діяльності, наданих у ОКХ. Крім того, 

був рекомендований перелік обов’язкових 

навчальних дисциплін і практик за навчаль-

ними циклами,  – визначено блоки змісто-

вих модулів, що входять до кожного з пода-

льших видів навчання. За аналогічною  

схемою робочою групою МОН України 

(голова – проф. В.П. Кучерявий, Національ-

ний лісотехнічний університет, м. Львів) у 

2005 р. розроблено ГСВОУ для ОКР  «спе-

ціаліст» і «магістр» за спеціальністю 

7(8).070801 «Екологія та охорона навколи-

шнього середовища» (у межах напряму 

підготовки 0708 «Екологія»). При цьому, 

якщо стандарт підготовки фахівців ОКР 

«бакалавр» був обов’язковим для впрова-

дження у ВНЗ, то стандарт підготовки фахі-

вців ОКР «спеціаліст» і «магістр» не за-

тверджений МОН України і мав статус ре-

комендованого  щодо  використання у ВНЗ.  

В грудні 2006  р. завдяки  затвердже-

ному  Постановою КМУ нового «Переліку 

напрямів, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у ВНЗ за ОКР«бакалавр» втрачає 

чинність Перелік 1997 р. стосовно ОКР 

«бакалавр» (Перелік напрямів, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за освітньо-кваліфі-

каційним рівнем «бакалавр»: Постанова 

КМУ від 13.12.2006 р. № 1719). Згідно з 

цим Переліком, підготовка екологів ОКР 

«бакалавр» почала здійснюватися за напря-

мом 6.040106 «Екологія, охорона навколи-

шнього середовища та збалансоване приро-

докористування» (галузь знань – 0401 

«Природничі науки»), що зумовило необ-

хідність розробки стандартів вищої екологі-

чної освіти третього покоління. За цим на-

прямом робочою групою, затвердженою 

наказом МОН України (голова – доц.О.Г. 

Владимирова, Одеський державний еколо-

гічний університет) був розроблений стан-

дарт, який включав вже три складові (ОКХ, 

ОПП і засоби діагностики). Він був затвер-

джений МОН України і набрав чинності у 

грудні 2011 р. Кваліфікація, що присвоюва-

лася випускнику ОКР «бакалавр»  за цим 

стандартом – 3439 «Організатор природоко-

ристування», була узгоджена з Мінсоцполі-

тики України й відповідала чинному на той 

час Державному класифікатору професій    

2010 р. Слід зазначити, що методика, за 

якою  розроблялись  стандарти  третього 

покоління, мала суттєву відмінність від 

попередніх. Так при розробці ОКХ застосо-

вувався  компетентністний підхід, забезпе-

чувалося  формуванням нової системи діаг-

ностичних засобів із переходом від оцінки 

знань,  до оцінки компетенцій та визначен-

ням рівня компетентності в цілому. На базі 

визначених у ОКХ компетенцій була розро-

блена нормативна частина змісту ОПП (си-

стема змістових модулів; перелік навчаль-

них дисциплін і практик).  

Перелік спеціальностей підготовки 

фахівців за ОКР «спеціаліст» і «магістр» в 

рамках напрямів підготовки Переліку 2006 

р., був затверджений лише в 2010 р. (Пос-

танова КМУ від 27.08.2010 р. №787). Таким 

чином, виникла нагальна потреба в розроб-

ки ГСВОУ за новими спеціальностями. Бу-

ли створені робочі групи по підготовці 

СВЕО до складу яких входили представни-

ки ВНЗ практично з усіх регіонів України. В 

2013 р. затверджуються  і набирають  чин-

ності складові стандарту ОКХ і ОПП, а в 

2014 р. і третя складова – засоби діагности-

ки  з таких спеціальностей: 8.04010601 

«Екологія та охорона навколишнього сере-

довища»; 8.04010602 «Прикладна екологія 

та збалансоване природокористування (за 

галузями)»; 7(8).04010603 «Екологічна без-

пека»; 8.04010604 «Екологічний контроль 

та аудит»; 8.04010605 «Радіоекологія»; 

8.04010606 «Заповідна справа».   

В нову редакцію Закону України «Про 

вищу освіту» (2014 р.) внесені  значні зміни 

в деякі поняття. Зокрема, замість освітньо-

кваліфікаційного рівня вводиться поняття – 

«рівень вищої освіти» (РВО);  запроваджу-

ються і такі рівні: молодший бакалавр, ба-

калавр, магістр, доктор філософії, доктор 

наук. Скасовується  рівень «спеціаліст». 

Крім того, у Переліку галузей знань і спеці-

альностей, за якими здійснюється підготов-

ка здобувачів вищої освіти (Постанова 

КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266.),  анулю-

ється  поняття «напрям підготовки», а у 

новому Переліку зазначені тільки галузь 

знань і спеціальності, за якими здійснюєть-

ся підготовка здобувачів вищої освіти всіх 

рівнів. Також у новому Переліку в галузі 

знань 10 «Природничі науки» під номером 

«1» зазначена спеціальність 101 «Екологія». 

Таким чином, шість,  вище згаданих спеціа-
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льностей екологічного напряму з  Переліку 

2015р., зникають. Всі ці зміни викликали  

нагальну потребу  до необхідної розробки 

нових СВЕО України [1].  

Слід зазначити, що з прийняттям но-

вої редакції Закону України «Про вищу 

освіту»  змінилися вимоги до складу Науко-

во-методичної ради (НМР) та Науково-

методичних комісій (НМК), які створюють-

ся під егідою МОН України. Змінилися  

також і їх функції. За цих умов були започа-

тковані оновлені НМР і НМК.   Так, з огля-

ду на  нові функції СВО   за Переліком спе-

ціальностей 2015 р. розробляються Науко-

во-методичними підкомісіями (комісіями). 

До складу підкомісії з екологіїбули включе-

ні представники 11 ВНЗ України. Проекти 

СВЕО для першого (бакалаврського)  та 

другого (магістерського) рівнів вже схвалені 

кураторами від МОН України й пройшли 

процедури громадського обговорення та 

зовнішнього рецензування відповідно, а  

також заслуховувалися на НМК сектора 

вищої освіти МОН України. Зараз вони 

знаходяться на стадії методичної експерти-

зи, оцінки профільним міністерством  (Мі-

ністерством екології та природних ресурсів 

України), після чого передбачена процедура  

затвердження та отримання рекомендацій 

до впровадження. На сьогодні, практично 

підготовлений  проект стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 101 «Екологія» 

РВО «доктор філософії». Слід зазначити, 

що усі стандарти складені відповідно до 

«Методичних рекомендацій  щодо розроб-

лення стандартів вищої освіти», які схвале-

ні сектором вищої освіти НМР МОН Украї-

ни (протокол №3 від 29.03.2016 р.). 

Згідно вимог цих методичних реко-

мендацій для всіх РВО дуже схожим є ви-

значення предметної області: об’єкт; ціль 

навчання; теоретичний зміст предметної 

області; методи, методики та технології; 

інструменти та обладнання.  

Основу нових СВО становить перелік 

компетентностей випускника, які склада-

ються із  комбінації знань, умінь, досвіду та 

інших особистісних якостей, які визначають 

результати навчання. При цьому інтеграль-

на компетентність для різних рівнів вищої 

освіти сформульована згідно визначень 

Національної рамки кваліфікацій (Постано-

ва КМУ від 23.11.2011 р. № 1341).  Загальні 

компетентності у стандарті сформульовані 

за методичними рекомендаціями МОН 

України та проектом Тюнінг. Ці компетенції 

формуються, по суті, на протязі всього жит-

тя людини, й зводяться до комунікативних, 

інформаційних, мовних та інших навичок, 

особистісних характеристик здобувача ви-

щої освіти. Таких компетентностей в стан-

дарті РВО «бакалавр» нараховується 9, а у 

стандарті  РВО «магістр»  – 8 (в т. ч. лише 1 

– «Здатність до виконання дослідницької 

роботи з елементами наукової новизни» у 

освітньо-науковій програмі). Спеціальних 

(фахових, предметних) компетентностей в 

стандарті РВО «бакалавр» налічує 13, в 

стандарті  РВО «магістр» – 10, й лише 6 

компетентностей в стандарті РВО «доктор 

філософії». Визначені  компетентності є 

відображенням базових знань і практичних 

навичок, які у попередніх  стандартах були 

закладені в обов’язкових (нормативних) 

дисциплінах. У нових СВО відсутні рекоме-

ндації щодо  назв навчальних дисциплін, а 

також кількості кредитів, структури і змісту, 

послідовності їх викладу та ін.  

Ось чому, слід буде зважати на суть  

компетентностей, зазначених у нових 

СВЕО,  і бажано зберігати  вже існуючі на-

вчальні дисципліни, оскільки за попередні 

роки напрацьована  потужна навчально-

методична база з екологічного напряму під-

готовки. Наприклад, в стандарті РВО «ба-

калавр» компетентність «Здатність прово-

дити моніторинг та оцінювати поточний 

стан навколишнього середовища» відпові-

дає змісту навчальної дисципліни «Моніто-

ринг довкілля» ОПП попереднього стандар-

ту (2011 р), однак здебільшого пов’язати 

окремо визначену компетентність з конкре-

тними навчальними дисциплінами є доволі 

складною задачею. Проблема компетентні-

сного підходу полягає в тому, що самі по 

собі компетентності не піддаються оцінці. 

Така оцінка необхідна для встановлення 

кваліфікації – ступеня прояву набутих ком-

петентностей. Новим підходом, що було 

реалізовано в нових СВО, стала розробка 

системи програмних результатів навчання. 

Програмні результати є тим зв’язком, що 

утворюється між навчальною дисципліною 

та компетентностями випускника. Проте 

програмні результати навчання (на відміну 

від завдань більшості навчальних дисцип-

лін) сформульовано таким чином, що по-

винно дозволяти безпосередньо ідентифіку-
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вати їх досягнення (чи недосягнення) та 

вимірювати рівень досягнення складних 

результатів. 

Основною новацією стандартів вищої 

освіти став колективний принцип забезпе-

чення програмних результатів навчання – 

коли окрема компетентність формується в 

результаті досягнення кількох програмних 

результатів і, навпаки, один програмний 

результат може відображати досягнення 

декількох компетентностей. Це означає, що 

окрема компетентність забезпечується та 

наповнюється кількома дисциплінами. Крім 

того, завдяки спільним програмним резуль-

татам навчання, окремі компетентності вза-

ємопов’язані, що створює цілісну систему 

якостей випускника у визначеній предмет-

ній області. Таким чином, жодна навчальна 

дисципліна не є самодостатньою. Вона пе-

ретворюється на елемент міждисциплінар-

ної структурно-логічної схеми підготовки 

фахівця, що зазвичай, зазначено у програ-

мах навчальних дисциплін.  

Більш складним завданням є розробка 

стандарту РВО «доктор філософії» зі спеці-

альності 101 «Екологія», оскільки випуск-

ники магістратури екологічних спеціально-

стей, зазвичай, вступали до аспірантури на 

спеціальності: «Екологія» (біологічні або 

сільськогосподарські науки); «Екологічна 

безпека» (технічні науки); «Конструктивна 

географія і раціональне використання при-

родних ресурсів» (географічні науки) тощо.  

Але ситуація, що склалася на цей мо-

мент  з даною  спеціальністю, має позитив-

ну рису, оскільки  зберігається  принцип 

наскрізної підготовки фахівців різних рівнів 

вищої освіти «бакалавр – магістр – доктор 

філософії». Однак  пов'язати дисертаційні 

дослідження майбутніх докторів філософії з 

уже існуючими спеціальностями досить 

складно.  

За сучасними вимогами законодавства 

СВО є основою для складання профілю 

освітніх програм (ОП), на базі яких, в свою 

чергу формуються навчальні плани підгото-

вки. СВО визначає такі вимоги до освітньої 

програми: обсяг кредитів ЄКТС, необхід-

ний для здобуття відповідного ступеня ви-

щої освіти; перелік компетентностей випус-

кника; нормативний зміст підготовки здобу-

вачів вищої освіти, сформульований у тер-

мінах результатів навчання; форми атестації 

здобувачів;  вимоги до наявності системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти; вимоги професійних стандартів ( 

уразі їх наявності).   

Надання закладами  вищої освіти 

РВО  «бакалавр» (освітня кваліфікація «ба-

калавр з екології») можливо  за умови ус-

пішного виконання здобувачем вищої осві-

ти освітньо-професійної програми (її обсяг 

якої становить 240 кредитів ЄКТС). Причо-

му не менш 50% освітньої програми мають  

бути орієнтованими  на забезпечення ком-

петентностей, визначених в стандарті. Для 

здобуття освітньої  кваліфікації «магістр з 

екології» потрібно успішно опанувати  90 

кредитів освітньої-професійної програми, 

або 120 кредитів освітньо-наукової програ-

ми, яка обов’язково включає дослідницьку 

(наукову) компоненту обсягом не менше 

30%. Причому мінімум 35% обсягу ОП має 

бути спрямовано для здобуття загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей. 

ОП цього рівня вищої освіти повинні забез-

печити не як на 35% компетентностей, ви-

значених в стандарті. Нормативний термін 

підготовки доктора філософії в аспірантурі 

становить чотири роки. При цьому, обсяг 

освітньої складової освітньо-наукової про-

грами становить 30-60 кредитів ЄКТС. На-

приклад, в Одеському державному екологі-

чному університеті (ОДЕКУ) освітньо-

наукова програма становить 240 кредитів, із 

яких 60 кредитів ЄКТС – освітня складова і 

180 кредитів ЄКТС наукова складова. У 

проекті СВО зі спеціальності 101 «Еколо-

гія» для всіх РВО обов'язковою формою 

атестації здобувачів вищої освіти  зазначе-

ний публічний захист кваліфікаційної робо-

ти (дисертації). 

Основу проекту СВО для першого 

(бакалаврського) РВО за спеціальністю 101 

«Екологія» (галузь знань «Природничі нау-

ки») складають  компетентності випускни-

ка, що являю собою динамічну комбінацію 

із: знань, вмінь і практичних навичок; спо-

собів мислення; професійних, світоглядних 

і громадянських якостей; морально-етичних 

цінностей. Тобто, вони визначають спромо-

жність особи успішно здійснювати профе-

сійну діяльність  та подальше навчання, що  

є результатом певного РВО [2]. 

У проектах нових СВЕО немає реко-

мендацій стосовно назви навчальних дис-

циплін, які повинні забезпечити здобуття чи 

іншої компетентності. Однак  набутий вже 
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досвід у підготовці  фахівців-екологів було 

враховано при визначенні спеціальних (фа-

хових) компетентностей в нових СВЕО. 

Тому  ми рекомендуємо при розробці ОП 

використовувати вже наявну навчально-

методичну базу з екологічної освіти, а саме: 

знайти відповідність змісту існуючих на-

вчальних дисциплін до визначених компе-

тентностей нового СВЕО.   

У табл.  наведені спеціальні компете-

нтності СВОЕ РВО «бакалавр» за спеціаль-

ністю 101 «Екологія» і приблизний перелік  

Таблиця   

Відповідність визначених спеціальних компетентностей 

до змісту  навчальних дисциплін 

 

Компетентність Навчальна дисципліна 

К10. Знання та розуміння теоретичних основ 

екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування  

«Вступ до фаху»; «Загальна екологія (та неоеколо-

гія)»; «Екологія людини»; «Оптимізація природоко-

ристування»; «Філософські аспекти екології» 

К11. Здатність до критичного осмислення 

основних теорій, методів та принципів приро-

дничих наук  

«Фізика»; «Хімія з основами біогеохімії»; «Метео-

рологія і кліматологія»; «Гідрологія»; «Ґрунтознавс-

тво»; «Геологія з основами геоморфології»; «Біоло-

гія»; «Основи гідробіології»;  

К12. Здатність до розуміння основних теоре-

тичних положень, концепцій та принципів 

математичних та соціально-економічних наук  

«Вища математика»; «Філософія»; «Політологія»; 

«Історія України та української культури»; «Інозем-

на мова»; «Українська мова (за професійним спря-

муванням)»; 

К13. Знання сучасних досягнень національно-

го та міжнародного екологічного законодавст-

ва  

 «Екологічне законодавство»; «Міжнародна екологі-

чна діяльність»;  

К14. Здатність до оцінки впливу процесів тех-

ногенезу на стан навколишнього середовища 

та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних 

з виробничою діяльністю 

«Техноекологія»; «Нормування антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище»; «Еколо-

гічна безпека»; «Урбоекологія»; «Раціональне при-

родокористування»; 

К15. Здатність до використання основних 

принципів та складових екологічного управ-

ління  

 «Система екологічного управління»; «Економіка 

природокористування»; «Екологічна експертиза»; 

«Стратегія екологічної політики України»; Правові 

засади екологічного контролю»; «Правові засади 

поводження з відходами»; «Заповідна справа»; 

К16. Здатність проводити моніторинг та оці-

нювати поточний стан навколишнього середо-

вища 

«Моніторинг довкілля»; «Моделювання та прогно-

зування стану довкілля»; «Обробка і аналіз інфор-

мації»; 

К17. Здатність обґрунтовувати необхідність та 

розробляти заходи, спрямовані на збереження 

ландшафтно-біологічного різноманіття та 

формування екологічної мережі 

«Заповідна справа»; «Ландшафтна екологія»; 

К18. Здатність до участі в розробці системи 

управління та поводження з відходами вироб-

ництва та споживання 

Техноекологія»; «Управління та поводження з від-

ходами»;  

«Урбоекологія»; 

К19. Здатність до використання сучасних ін-

формаційних ресурсів для екологічних дослі-

джень 

«Інформатика та системологія»;  

К20. Здатність інформувати громадськість про 

стан екологічної безпеки та збалансованого 

природокористування 

«Основи охорони праці та безпеки життєдіяльнос-

ті»; «Екологічна безпека»; «Екологічна експертиза»; 

«Екологія людини»; 

К21. Здатність до опанування міжнародного та 

вітчизняного досвіду вирішення регіональних 

та транскордонних екологічних проблем 

«Екологічне законодавство»; «Міжнародна екологі-

чна діяльність»; «Системи екологічного управлін-

ня»; «Стратегія екологічної політики України»;  

К22. Здатність до участі в управлінні приро-

доохоронними діями та/або екологічними про-

ектами 

«Екологічна експертиза»; «Стратегія екологічної 

політики України»; «Міжнародна екологічна діяль-

ність»; «Економіка природокористування». 

 



 

      Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», вип. 16 – 2017 

 

147 
 

існуючих обов’язкових [3] і вибіркових на-

вчальних дисциплін щодо планів підготовки 

в ОДЕКУ, які дозволять набути відповідну 

компетентність. 

При переході від стандарту СВО 

України  для першого (бакалаврського) РВО 

за спеціальністю 101 «Екологія» (галузь 

знань «Природничі науки») до навчального 

плану доцільно застосовувати матрицю 

відповідності визначених стандартом ре-

зультатів навчання компетентностей (табл. 2 

стандарту). Для цього необхідно проаналі-

зувати зміст загальних та спеціальних ком-

петентностей, що забезпечуються при ви-

вченні кожної дисципліни. Використовуючи  

матрицю відповідності визначених стандар-

том результатів навчання та компетентнос-

тей (табл. 2 стандарту) слід визначити про-

грамні результати для кожної із дисциплін. 

При цьому може статися, що  одна компете-

нтність забезпечується двома дисципліна-

ми, кожна з яких передбачає різні програмні 

результати. Необхідність зведення до однієї  

таблиці назв навчальних дисциплін, компе-

тентностей та   програмних результатів на-

вчання, а також встановлення зв’язку між 

ними є вимогою Ліцензійних умов   прова-

дження освітньої діяльності закладів освіти 

(Постанова КМУ від 30 грудні 2015 р. 

№1187, пояснювальна  записку до навчаль-

ного плану – додаток 2).    Безпосереднім 

втіленням змісту та результатів освітньої 

діяльності ВНЗ є ОП та навчальні плани.  

Система освітніх компонентів  програми  

повинна  забезпечити   набуття випускни-

ком  всіх  передбачених стандартами  ком-

петентностей. Розробники ОП мають право 

розширити перелік компетентностей (їх 

кількість в принципі не обмежена) в залеж-

ності від обраної спеціалізації та специфіки 

навчального закладу. При цьому в СВЕО 

зазначено, що для освітнього ступеня «ба-

калавр» мінімум 50% обсягу освітньої про-

грами (в кредитах ЄКТС) має бути спрямо-

вано на забезпечення загальних та спеціа-

льних (фахових) компетентностей за СВО. 

Не вірно розуміти, що компетентності, пе-

редбачені стандартом вищої освіти, повинні 

набуватися лише при вивченні нормативних 

дисциплін. Варіативна складова також може 

забезпечувати набуття випускником даних 

компетентностей. При необхідності можуть 

бути передбачені додаткові програмні ре-

зультати навчання. Все це повинно бути 

відображено у ОП, а також, відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти (КМУ, № 1187 

від 30.12.2015 р.), у пояснювальній записці 

до навчального плану (Додаток 2 даної По-

станови). Пояснювальна записка до навча-

льного плану відображає логічний зв'язок 

між дисциплінами, та їх нормативним зміс-

том за наступною схемою:компетентності, 

якими повинен оволодіти здобувач → про-

грамні результати навчання → наймену-

вання навчальних дисциплін, практик [4, 5].  

Формування переліку дисциплін вар-

то розпочинати з матриці відповідності 

компетентностей дескрипторам Національ-

ної рамки кваліфікацій (табл. 1 проекту 

Стандарту). Аналіз загальних та спеціаль-

них компетентностей дозволить співставити 

їх зі змістом кожної дисципліни. Викорис-

товуючи матрицю відповідності визначених 

стандартом результатів навчання та компе-

тентностей (табл. 2 проекту Стандарту), 

слід визначити програмні результати для 

кожної з дисциплін. При цьому може стати-

ся, що одна компетентність забезпечується 

двома дисциплінами, кожна з яких передба-

чає різні програмні результати. Один про-

грамний результат навчання може досягати-

ся через вивчення декількох дисциплін.  

У проектах СВЕО відсутні рекоменда-

ції стосовно назв навчальних дисциплін, які 

повинні забезпечити здобуття тієї чи іншої 

компетентності. Однак, набутий досвід у 

підготовці фахівців-екологів певним чином 

впливає на визначення відповідності між 

фаховими компетентностями нових СВЕО і 

переліком нормативних професійних дисци-

плін стандартів попереднього покоління. Для 

РВО «бакалавр» такі зв’язки більш лінійні, 

адже у Переліку КМУ (2015 р.) залишилось 

лише дві спеціальності у різних галузях 

знань: 101 «Екологія» (галузь знань 10 

«Природничі науки») і 183 «Технології захи-

сту навколишнього середовища» (галузь 

знань 18 «Виробництво та технології»). Си-

туація з магістерськими програмами дещо 

складніша, адже зміни стосуються відразу 

шести спеціальностей Переліку КМУ 

(2010 р.). Відповідно до наказу МОН Украї-

ни від 06.11.2015 р. №1151, дві спеціальності 

(«Екологія і охорона навколишнього середо-

вища» і «Заповідна справа») відповідають 

спеціальності 101 «Екологія», одна спеціаль-

ність («Прикладна екологія та збалансоване 
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природокористування (за галузями)») відпо-

відає новій спеціальності 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища». Відпо-

відність трьох спеціальностей («Екологічна 

безпека», «Екологічний контроль і аудит», 

«Радіоекологія») визначається вибором ВНЗ 

між вказаними спеціальностями нового Пе-

реліку КМУ (2015 р.). Вказані магістерські 

спеціальності рекомендовано використовува-

ти як спеціалізації до нової спеціальності.  

У зв’язку з цим, доцільно співставити 

перелік нормативних дисциплін циклу про-

фесійної і практичної підготовки п’яти спе-

ціальностей з дескрипторами проекту 

СВОУ зі спеціальності 101 «Екологія» для 

РВО «магістр». Наприклад, набуття компе-

тентності К12 (Здатність застосовувати нові 

підходи до аналізу та прогнозування склад-

них явищ, критичного осмислення проблем 

у професійній діяльності.) може реалізува-

тись через дисципліну «Геоінформаційні 

системи в екології» (8.04060101 «Екологія і 

охорона навколишнього середовища») шля-

хом досягнення програмного результату 

ПР09 (Знати новітні методи та інструмента-

льні засоби екологічних досліджень, в тому 

числі методи та засоби математичного та 

геоінформаційного моделювання), через 

дисципліну «Методологія та теорія екологі-

чної безпеки» (8.04060103 «Екологічна без-

пека») шляхом досягнення програмного 

результату ПР07 (Уміння самостійно плану-

вати виконання дослідницького та/або інно-

ваційного завдання та формулювати висно-

вки за його результатами).  

Стандартом визначаються нормативні 

форми атестації здобувачів вищої освіти за 

конкретною спеціальністю. Атестація може 

здійснюватися у формі (перелік є відкритим 

і може доповнюватись НМК при розробці 

стандартів):  1) публічного захисту (демон-

страції) кваліфікаційної роботи; 2) та/або 

атестаційного екзамену (екзаменів); 3) 

та/або єдиного державного кваліфікаційно-

го іспиту за спеціальностями у встановле-

ному порядку. 

У зв’язку з тим, що перелік форм ате-

стації є відкритим і стандартом регламенту-

ється нижня мінімальна межа таких форм, 

було вирішено обов’язковою формою приз-

начити публічний захист кваліфікаційної 

роботи (для PhD – публічний захист дисер-

таційної роботи). Навчальні заклади, корис-

туючись автономією, мають право доповни-

ти атестацію здобувачів іншими формами. 

Основною особливістю даної форми 

атестації здобувачів стало формулювання 

вимог до перевірки на плагіат та розміщенні 

на сайті навчального закладу (або його стру-

ктурного підрозділу) кваліфікаційних робіт 

здобувачів. Одночасно МОН України чітко 

зазначило про недопустимість регламентації 

у стандарті обсягу або структури кваліфіка-

ційної роботи. Якщо перевірка на плагіат на 

даний момент ускладнюється відсутністю 

програмних засобів та інформаційної бази, 

то оприлюднення тексту кваліфікаційних 

робіт не представляє проблеми, але значно 

унеможливить їх «тиражування».  

Звичайно, вимоги до наповнення ква-

ліфікаційних робіт залежать від рівня вищої 

освіти здобувача. Зокрема для першого рів-

ня зазначено, що кваліфікаційна робота 

передбачає «розв’язання складної спеціалі-

зованої задачі та/або практичної проблеми 

у сфері екології…, що потребує застосу-

вання теоретичних положень і методів 

наук про довкілля». Для другого рівня – 

«передбачає самостійне розв’язання ком-

плексних проблем у сфері екології… , що 

супроводжується проведенням досліджень 

та/або застосуванням інноваційних підхо-

дів». Тобто робота повинна містити ознаки 

новизни. Для третього рівня – «передбачає 

самостійне розв’язання складних компле-

ксних проблем у сфері екології, …, що су-

проводжується проведенням наукових дос-

ліджень та/або застосуванням інновацій-

них підходів». 
 

Висновки 

Вища екологічна освіта в Україні ба-

зувалося на декількох поколіннях СВО. В 

даний час формуються четверте покоління 

СВЕО, які є лише деякими орієнтирами 

освітнього процесу і відкривають  значні 

можливості для автономії ВНЗ. Розроблені 

проекти СВЕО містять дескриптори рамко-

вого характеру. Гнучкість нових стандартів  

дозволяє зберегти наявні методичні розроб-

ки і сприяє оновленню змісту вищої еколо-

гічної освіти, а також є тими документами, 

які безпосередньо реалізуються в ході осві-

тнього процесу. Безпосереднім втіленням 

змісту та результатів освітньої діяльності 
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ВНЗє освітня (освітньо-наукова) програма 

та навчальний план, що розробляються ВНЗ 

самостійно. При розробці освітніх програм 

рекомендовано враховувати вже наявну 

навчально-методичну базу з екологічної 

освіти, а саме: знайти відповідність змісту 

існуючих навчальних дисциплін до визна-

чених компетентностей СВЕО та програм-

них результатів навчання. 
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