
Підсумки громадського обговорення та моніторингу освітньої 

програми «Екологія» 

 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 10 Природничі науки 

Спеціальність 101 Екологія 

Дата затвердження попередньої редакції ОП 26.04.2019  

Терміни громадського обговорення ОП: 02.03.2020-02.04.2020 

 
ПІБ  

стейкхолдера 

Категорія 

(НПП, 

робото-

давець, 

здобувач  

освіти, 

випускни

к) 

Науковий 

ступінь/вче-

не звання, 

займана 

посада 

(місце 

роботи) 

До якого 

розділу 

ОП 

пропону-

ються 

зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропо-

нуються 

Нова 

редакція 

розділу ОП 

Примітки  

Лихолат  

Юрій 

Васильович 

НПП, 

рецензент 

ОПП 

Завідувач 

кафедри 

фізіології та 

інтродукції 

рослин 

Дніпровсь-

кого 

національ-

ного 

університету 

імені Олеся 

Гончара, 

докт. біол. 

наук, 

професор 

Е. Перелік 

компетент-

ностей 

випускника;  

F. Програм-

ні резуль-

тати навчан-

ня 

Повністю 

відповідала 

Стандарту 

вищої освіти 

за спеціаль-

ністю 101 

«Екологія» 

для другого 

(магістерсько

го) рівня 

вищої освіти  

Додати 

компетент

-ності 

(загальні 

та спе-

ціальні) та 

відповідні 

програмні 

результати 

навчання, 

для кращої 

підготовки 

фахівця-

еколога 

У розділи Е 

та F було 

внесено 

відповідні 

зміни – дода-

но загальні та 

спеціальні 

компетентнос

ті і відповідні 

ПРН 

Рекомендації 

Лихолата Ю.В. 

враховано у 

редакції ОПП 

(для 2020 року 

набору) 

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньо-

професійної 

програми та 

їх логіко-

структурна 

схема 

Запропонував 

збільшити 

частки курсів 

професійного 

спрямування, 

направлених 

на підготовку 

професіоналів-

екологів більш 

вузького 

профілю. 

Було 

переглянуто 

зміст відпо-

відних 

освітніх 

компонент-

тів, їхні 

обсяги 

Рекомендації 

буде врахо-

вано при 

формуванні 

змісту 

відповідних 

освітніх 

компонентів. 

Рекомендації 

буде врахо-

вано при 

формуванні 

змісту 

відповідних 

освітніх 

компонентів. 

Демешкан 

Володимир 

Миколайович 

Роботода

вець, 

рецензент 

ОПП 

Директор 

Дочірнього 

підприємства 

Товариства з 

обмеженою 

відповідаль-

ністю 

"Науково-

виробнича 

компанія 

"СВІТЯЗЬ"-

"Департамент 

землеустрою, 

кадастру та 

геоінформацій

-них систем 

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньо-

професійної 

програми та 

їх логіко-

структурна 

схема 

ОК 10. 

Виробнича 

(науково-

дослідна) 

практика, 9 

кредитів ЄКТС 

Інтенсифі-

кувати 

залучення 

здобувачів 

вищої 

освіти до 

проходжень

-ня 

практики на 

підприємств

-вах 

Вінницької 

області та в 

установах 

національ-

ної академії 

наук 

України 

 

Відповідно до 

Стандарту 

вищої освіти за 

спеціальністю 

101 «Екологія» 

для другого 

(магістерськог

о) рівня вищої 

освіти, 

кількість 

практичної 

підготовки 

достатня. 

Рекомендації 

прийнято до 

розгляду. 

Необхідно 

постійно 

моніторити 

стан цього 

питання для 

розширення 

варіантів баз 

практики з 

урахуванням 

регіональних 

особливостей і 

потреб ринку 

праці. 



Євтухова 

Оксана 

Володимирівна 

НПП Завідувач 

навчального 

відділу 

ДонНУ імені 

Василя 

Стуса 

Мета 

програми 

 

Мета мала 

більш 

узагальнене 

формулюван

ня 

Було 

внесено 

пропозиції 

щодо 

уточнення 

мети 

освітньої 

програми 

відповідно 

до стратегії 

універси-

тету 

У 

відповідний 

розділ було 

внесено 

корективи, 

відповідно до 

Стратегії 

університету 

Рекомендації 

Євтухової О.В. 

враховано у 

редакції ОПП 

(для 2020 року 

набору). 

 

 

 

Декан факультету хімії, біології і біотехнологій,  

професор кафедри біофізичної хімії і  

нанобіотехнологій, доктор хімічних наук,  

професор         О.М. Шендрик 

 

 

Секретар          В.В. Клочанюк 

 

 


