
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму «Екологія», СО Магістр, 

спеціальності 101 Екологія 

Донецького національного університету імені Василя Стуса 

 

Підготовка магістрів екології в галузі природничих наук передбачає 

знання закономірностей функціонування та взаємозв’язку живих організмів, 

взаємовідносин тварин, рослин та мікроорганізмів з довкіллям, 

закономірностей змін чисельності та видового складу живих об’єктів залежно 

від умов існування. Особлива увага повинна надаватися висвітленню впливу 

антропогенних змін середовища на організми та функціонування біоценозів. 

Аналізуючи надані документи, можна зазначити, що освітньо-професійна 

програма за спеціальністю 101 «Екологія», що реалізується в Донецькому 

національному університеті імені Василя Стуса, розроблена відповідно зі 

стандартом вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти з урахуванням вимог ринку праці. ОПП 

регламентує цілі, компетентності та програмні результати навчання, зміст, 

умови та технології реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки 

здобувача вищої освіти за даною спеціальністю. Освітньо-професійна програма 

спрямована на формування загальних та спеціальних компетентностей, що 

формуються в результаті засвоєння дисциплін, та досягнення відповідних 

програмних результатів навчання. Дисципліни навчального плану відповідають 

поставленим завданням формування фахівців в галузі природничих наук. Разом 

з тим, слід більше уваги приділити характеристиці антропічного впливу на 

біоценози та способам стабілізації і збереження біологічного різноманіття за 

цих умов. Оволодіння навичками дослідження та вирішення проблем з цих 

питань потрібно сформувати, включивши відповідні дисципліни до вибіркового 

циклу. Можливо також передбачити вивчення певних сертифікатних програм, 

наприклад, «Створення стійких фітоценозів у промислових зонах», 

«Озеленення урбанізованих територій» тощо. Інформаційно-технічне 

забезпечення освітньо-професійної програми відповідає профілю дисциплін, що 



викладаються. Перевагою освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів вищої освіти зі спеціальності 101 «Екологія» у Донецькому 

національному університеті імені Василя Стуса є програми співпраці між 

ДонНУ імені Василя Стуса та ЗВО України і Литви, що дає можливість 

впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, приймати участь у 

всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, семінарах тощо. Разом 

з тим, вважаю, що слід приділити уваг деяким змінам проведення виробничих 

практик з розширенням баз практик та ретельному підбору фахових курсів для 

використання у блоці дисциплін за вибором.  

В цілому вважаю, що освітньо-професійна програма «Екологія», СО 

Магістр, спеціальності 101 Екологія відповідає вимогам і може бути 

рекомендована для затвердження та подальшого впровадження у освітній 

процес. 
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