
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 
на освітньо-професійну програму «Екологія та охорона навколишнього 

середовища», підготовлену кафедрою екологічної безпеки 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Освітньо-професійна підготовка фахівців у сфері екології та охорони 
навколишнього середовища для України є дуже важливим завданням. Україна 
стрімко розвивається у політичному, економічному, суспільному напрямках, 
що неодмінно вимагає врахування та підвищення стандартів забезпечення 
екологічної безпеки навколишнього середовища. Поєднання економічного 
розвитку із екологічними стандартами та бережним ставленням до довкілля є 
основою сталого розвитку держави.

В освітньо-професійній програмі «Екологія та охорона навколишнього 
середовища», особлива увага приділяється актуальним вимогам та потребам 
забезпечення екологічної безпеки. В освітньо-професійній програмі визначені 
програмні компетентності, враховуються основні види і завдання 
природоохоронної діяльності. Навчальний план підготовки бакалаврів освітньо- 
професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» 
повністю відповідає завданням освітньої професійної програми. Визначені 
програмою фахові компетентності та результати навчання засвідчують високий 
рівень професійної підготовки випускників, забезпечують достатньо широке 
поле їх професійної діяльності та високу конкурентоспроможність на ринку 
праці. Ефективність освітнього процесу забезпечується його логічною 
побудовою, чітко продуманою та збалансованою структурою програми, 
раціональним поєднанням теоретичного навчання і практичної підготовки.

Запропонована кафедрою екологічної безпеки Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності освітньо-професійна програма «Екологія 
та охорона навколишнього середовища», дозволяє забезпечити сучасну та 
якісну фахову підготовку бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія». 
Освітньо-професійна програма містить в собі всі необхідні структурні та 
змістові складові, відображає сучасні вимоги до підготовки фахівців у сфері 
екології та охорони навколишнього середовища і відповідає запитам 
практичного використання.
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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

на освітньо-професійну програму 

«Екологія та охорона навколишнього середовища»

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти в сфері екології та охорони 
навколишнього середовища на теперішній час для України є важливим завданням. Така 
потреба викликана також необхідністю забезпечення екологічної безпеки в підрозділах 
ДСНС, у випадках надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, так і 
при проведенні інспектування техногенних об’єктів. Львівський національний університет 
безпеки життєдіяльності в цьому питанні має досвід, потужний кадровий потенціал та 
матеріально-технічну базу для виконання поставленого завдання. Рецензована освітньо- 
професійна програма «Екологія та охорона навколишнього середовища» розроблена 
проектною групою працівників кафедри екологічної безпеки після консультацій із 
науковцями, потенційними роботодавцями, які підтвердили потребу підготовки фахівців 
цієї спеціальності. В освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності 
виходячи із видів і завдань природоохоронної діяльності. Вони розподілені на загальні та 
фахові компетентності, найбільш відповідні для запропонованої програми. Фахові 
компетентності носять практичний характер і можуть бути використані у професійній 
діяльності майбутніх фахівців. Еіавчальний план підготовки бакалаврів освітньо- 
професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» повністю 
відповідає завданням освітньої професійної програми. Послідовність вивчення дисциплін, 
план та графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних та вибіркових 
дисциплін відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 101 «Екологія» і покликані сприяти забезпеченню відповідності 
програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців (стейкхолдерів).

Олег ГОРОХІВСЬКИИ



РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

на освітньо-професійну програму «Екологія та охорона навколишнього 
середовища», підготовлену кафедрою екологічної безпеки 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Сфера екології та охорони навколишнього середовища на сьогодні 
потребує багатопланового розвитку. Україна активно співпрацює з іншими 
країнами та розвивається у сфері забезпечення екологічної безпеки. Підготовка 
фахівців у цій сфері є одним з найважливіших завдань.

В освітньо-професійній програмі «Екологія та охорона навколишнього 
середовища» наголошено на актуальних потребах та основних напрямках 
розвитку щодо забезпечення екологічної безпеки. В освітньо-професійній 
програмі визначені основні програмні компетентності, які передбачають 
підготовку фахівців у сфері екології та охорони навколишнього середовища. 
Навчальний план підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми 
«Екологія та охорона навколишнього середовища» відповідає завданням 
освітньої професійної програми. Фахові компетентності, що передбачені у 
програмі та результати навчання забезпечують високий рівень професійної 
підготовки випускників, сприяють широкому діапазону їх професійної 
діяльності та високій конкурентоспроможності на ринку праці. Ефективність 
освітнього процесу забезпечується його логічною побудовою, чітко 
продуманою та збалансованою структурою програми, раціональним 
поєднанням теоретичного навчання і практичної підготовки.

Освітньо-професійна програма «Екологія та охорона навколишнього 
середовища», що складена та запропонована кафедрою екологічної безпеки 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, дозволяє 
забезпечити сучасну та якісну фахову підготовку бакалаврів за спеціальністю 
101 «Екологія». Освітньо-професійна програма містить в собі усі необхідні 
структурні та змістові складові, відображає сучасні вимоги до підготовки 
фахівців у сфері екології та охорони навколишнього середовища і відповідає 
запитам практичного використання.

Михайло БІЛЯК

Рецензент:
Директор Яворівського наці 
природного парку, 
заслужений природоохорон



РЕЦЕНЗІЯ - ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Екологія та охорона навколишнього середовища»

підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія»

Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру і ліквідація їх наслідків 
нерозривно пов’язані зі впливами на довкілля та контролем його стану. Екологічні проблеми 
людства з кожним роком набирають усе ширших масштабів; не оминають вони і Україну. У 
такій ситуації питання якісної фахової підготовки професійних екологів постає в один ряд з 
головними державними завданнями нашої країни.

Саме на вирішення цих питань спрямована освітньо-професійна програма «Екологія 
та охорона навколишнього середовища», яка розроблена та реалізується кафедрою 
екологічної безпеки Навчально-наукового інституту цивільного захисту Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності.

Місією цього ЗВО є створення умов для надання якісної сучасної освіти в галузі 
безпеки людини через вільне творче навчання та наукові дослідження відповідно до потреб 
суспільства, зумовлених розвитком держави, науки, економіки та культури. Вона повністю 
корелює з цілями рецензованої 01111, оскільки передбачає кінцевий результат - підготовку 
кваліфікованого фахівця у галузі екології.

Зміст даної ОПП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності. Її 
об’єктом вивчення та діяльності є структура та функціональні компоненти екосистем різного 
рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація природокористування. 
Цілями навчання, відповідно до стандарту вищої освіти для цієї спеціальності, є формування 
у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній 
діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Методи, методики та технології є стандартними - це загальнонаукові методи пізнання 
та дослідницької діяльності; збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних 
досліджень. Підібрано також відповідні інструменти та обладнання, які використовуються на 
програмі: обладнання, устаткування та програмне забезпечення, необхідне для натурних, 
лабораторних та дистанційних досліджень будови та властивостей екологічних систем 
різного рівня та походження.

Запропонована кафедрою екологічної безпеки ЛДУ БЖД ОПП «Екологія та охорона 
навколишнього середовища» дозволяє забезпечити високоякісну підготовку бакалаврів за 
спеціальністю 101 «Екологія». Рецензована ОПП містить у собі усі необхідні структурні та 
змістові складові, відображає сучасні вимоги до фахівців-екологів і відповідає вимогам 
практичного використання набутих ними знань і навичок.

Рецензент:

Боднарчук Т.В.



РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму

«Екологія та охорона навколишнього середовища» 

бакалаврського рівня вищої освіти

Якісна підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі природничих 

наук за спеціальністю 101 «Екологія» на теперішній час для України є 

важливим завданням. Така потреба викликана необхідністю захисту прав і 

свобод громадян в умовах проведення реформи правоохоронної системи. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності має в своєму 

арсеналі досвід, потужний кадровий потенціал та матеріально-технічну базу 

аби виконати таке завдання.

Рецензована освітньо-професійна програма за спеціальністю 101 

«Екологія» розроблена співробітниками кафедри екологічної безпеки 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності після 

консультацій із науковцями, потенційними роботодавцями, які підтвердили 

потребу у підготовці фахівців цієї спеціальності.

В освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності 

виходячи із видів і завдань навчання. Вони розподілені на загальні та фахові 

компетентності, найбільш відповідні для запропонованої програми. Фахові 

компетентності носять практичний характер і можуть бути використані у 

професійній діяльності майбутніх фахівців.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія» 

повністю відповідає завданням освітньо-професійної програми. Послідовність 

вивчення, перелік та обсяг обов’язкових компонентів освітньої програми 

відповідають структурно-логічній схемі освітньої програми.



Рецензована освітньо-професійна програма має необхідні структурні та 

змістовні складові, віддзеркалює сучасні вимоги до випускників спеціальності 

101 «Екологія» та може бути рекомендована для практичного використання.

Доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри екології та 

збалансованого природокористування 

Національного університету 

«Львівська політехніка».

Вї Л ДІЛ ШЕВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА’

КАДРІВ
■' ..а Ж

020-'0’0

ь МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | 

; ^НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ТАКІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА’

• ^ПІДПИС ЗАСВІДЧУЮ 
г^АЧАЛЬНИК



РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму

«Екологія та охорона навколишнього середовища» 

бакалаврського рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма, що реалізується в Львівському державному 

університету безпеки життєдіяльності за спеціальністю 101 «Екологія» являє 

собою систему документів, розроблену і затверджену закладом вищої освіти на 

підставі Стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 

10 «Природничі науки» для бакалаврського рівня вищої освіти.

Освітньо-професійна програма регламентує цілі, очікувані результати, 

зміст, умови та технології реалізації освітнього процесу, оцінку якості 

підготовки випускника за даною спеціальністю.

Освітньо-професійна програма складена логічно. У ній визначені 

програмні компетентності, а саме інтегральна компетентність, загальні та 

фахові компетентності. Проаналізовані програмні результати навчання.

Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми забезпечується з 

науково-педагогічних працівників кафедри екологічної безпеки навчально- 

наукового інституту цивільного захисту. До викладання окремих дисциплін 

відповідно до їх компетенцій та досвіду залучені науково-педагогічні 

працівників навчально-наукових інститутів пожежної та техногенної безпеки, 

цивільного захисту, психології і соціального захисту. Слід відзначити, що 

кадрове забезпечення освітньо-професійної програми відповідає профілю 

дисциплін, що викладаються.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія» 

повністю відповідає завданням освітньо-професійної програми. Структурно- 

логічній схемі освітньо-професійної програми відповідає послідовність 

вивчення, перелік та обсяг обов'язкових компонентів освітньо-професійної 

програми.

Проаналізовано матрицю відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньо-професійної програми та матрицю забезпечення 



програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо- 

професійної програми.

З урахуванням вищесказаного вважаю, що рецензовану освітньо- 

професійну програму «Екологія та охорона навколишнього середовища» 

бакалаврського рівня вищої освіти можна рекомендувати до використання для 

підготовки студентів за спеціальністю 101 «Екологія».
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