




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану з освітньо - наукової програми Екологічна безпека 

 

Код та найменування галузі науки 10. Природничі науки 

Рівень вищої освіти   третій (освітньо-науковий) 

Спеціалізація    101. Екологія 

Освітньо- наукова програма Екологічна безпека      підготовки доктора філософії з екології 

Форма навчання     денна, заочна      

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

та строк навчання      41       кредит; 4  роки 

Науково-педагогічна практика       3      кредита 

Теоретичні та експериментальні дослідження за темою дисертації                    кредитів 

Навчальний план затверджений Вченою радою  «     » _______  20__ р.  

протокол № _____       

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) згідно  стандарту МОН 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) _________ 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: наявність диплому другого 

освітньо-професійного рівня 

 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти доктор 

філософії  з екології 

 

Програмні результати  

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін 

І. Обов’язкові навчальні дисципліни 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати 

складні комплексні 

проблеми у сфері екології, 

охорони довкілля та 

збалансованого 

природокористування при 

здійсненні дослідницько-

інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке 

переосмислення наявних та 

створення нових цілісних 

знань, оволодіння 

методологією наукової та 

науково-педагогічної 

діяльності, проведення 

самостійного наукового 

дослідження, результати 

якого мають наукову 

новизну, теоретичне та 

практичне значення.  

Загальні компетентності 

Здатність до абстрактного 

мислення,аналізу і синтезу. 

РН02. Вільно презентувати та 

обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та 

прикладні проблеми з екології, охорони 

довкілля та оптимізації 

природокористування державною та 

іноземною мовами з дотриманням норм 

академічної етики, кваліфіковано 

відображати результати досліджень у 

наукових публікаціях у провідних 

міжнародних наукових виданнях. 

Іноземна мова 

наукового 

спілкування 

 

 

 

 

 

 

 

 

РН01.Глибоко розуміти загальні 

принципи та методи природничих наук, а 

також методологію наукових досліджень, 

застосувати їх у власних дослідженнях у 

сфері екології, охорони довкілля та 

оптимізації природокористування та у 

викладацькій практиці.  

Педагогіка та 

психологія 

вищої освіти 

 

 

 

 

РН01.Глибоко розуміти загальні 

принципи та методи природничих наук, а 

також методологію наукових досліджень, 

застосувати їх у власних дослідженнях у 

сфері екології, охорони довкілля та 

оптимізації природокористування та у 

викладацькій практиці.  

Історія і 

філософія 

техніки і 

технології 

 



Здатність розробляти 

проекти та управляти ними.  

Вміння виявляти, 

аналізувати та 

розв’язуватизначущі 

проблеми за допомогою 

наукового методу пізнання. 

Спеціальні (фахові, 

предметні)  

компетентності 
Здатність виконувати 

оригінальні дослідження, 

досягати наукових 

результатів, які створюють 

нові знання у  сфері 

екології, охорони довкілля 

та оптимізації 

природокористування та 

дотичних до неї 

міждисциплінарних 

напрямах і можуть бути 

опубліковані у провідних 

наукових виданнях з 

екології, охорони довкілля 

та природокористування та 

суміжних галузей. 

Здатність усно і письмово 

презентувати та 

обговорювати результати 

наукових досліджень та/або 

інноваційних розробок 

українською та 

англійською мовами, 

глибоке розуміння 

англомовних наукових 

текстів за напрямом 

досліджень. 

Здатність застосовувати 

сучасні інформаційні 

технології, бази даних та 

інші електронні ресурси, 

спеціалізоване програмне 

забезпечення у науковій та 

навчальній діяльності. 

Здатність здійснювати 

науково-педагогічну 

діяльність у вищій освіті. 

Здатність до засвоєння 

новітніх концепцій, 

розуміння теоретичних і 

РН03.Формулювати і перевіряти 

гіпотези; використовувати для 

обґрунтування висновків належні докази, 

зокрема, результати теоретичного 

аналізу, експериментальних досліджень 

(опитувань, спостережень, аналізів) і 

математичного та/або комп’ютерного 

моделювання, наявні літературні дані. 

Фундаментальна 

та прикладна 

математична 

підготовка 

 

РН05.Розробляти та реалізовувати 

наукові та/або інноваційні інженерні 

проекти, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити нове 

цілісне знання та/або професійну 

практику і розв’язувати значущі наукові 

та технологічні проблеми охорони 

довкілля і оптимального 

природокористування   з врахуванням 

соціальних, економічних, екологічних та 

правових аспектів. 

РН04.Планувати і виконувати 

експериментальні та/або теоретичні 

дослідження з екології, охорони довкілля 

та оптимізації природокористування  та 

дотичних міждисциплінарних напрямів з 

використанням сучасних інструментів, 

критично аналізувати результати власних 

досліджень і результати інших 

дослідників у контексті усього комплексу 

сучасних знань щодо досліджуваної 

проблеми. 

Екологічна 

безпека 

наукових 

розробок (за 

галузями) 

 

 

РН02.Глибоко розуміти загальні 

принципи та методи природничих наук, а 

також методологію наукових досліджень, 

застосувати їх у власних дослідженнях у 

сфері екології, охорони довкілля та 

оптимізації природокористування та у 

викладацькій практиці.  

Науково-

педагогічна 

практика 

ІІ.  Дисципліни вільного вибору аспіранта 

РН04.Планувати і виконувати 

експериментальні та/або теоретичні 

дослідження з екології, охорони довкілля 

та оптимізації природокористування  та 

дотичних міждисциплінарних напрямів з 

використанням сучасних інструментів, 

критично аналізувати результати власних 

досліджень і результати інших 

дослідників у контексті усього комплексу 

сучасних знань щодо досліджуваної 

проблеми. 

РН05.Розробляти та реалізовувати 

наукові та/або інноваційні інженерні 

Вибіркова 

дисципліна з 

переліку 

дисциплін 

вільного вибору 

аспіранта  

Вибіркова 

дисципліна з 

переліку 

дисциплін 

вільного вибору 

аспіранта 

 




