
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.
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