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ПЕРЕДМОВА 

 

Розроблено робочою групою у складі: 

 

1. завідувач кафедри екології та біотехнології, доктор 

сільськогосподарських наук, Чайка Микола Іванович (гарант освітньо-

наукової програми); 

2. професор кафедри екології та біотехнології, доктор біологічних наук, 

професор Білецький Євген Миколайович (член групи забезпечення); 

3. доцент кафедри екології та біотехнології, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент Непран Ірина Володимирівна (член 

групи забезпечення). 

 

Склад групи забезпечення освітньо-наукової програми третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти зі спеціальністю 101 «Екологія» затверджено 

наказом ХНАУ ім. В.В Докучаєва № 58 від 04 лютого 2019 р. 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів:  

Ачасова Алла Олександрівна – кандидат біологічних наук,доцент, ст. наук. 

співробітник лабораторії охорони ґрунтів від ерозії та дистанційних методів 

досліджень ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. 

Соколовського»; 

Дмитрян Олександр Сергійович – Комунальне виробниче підприємство 

«Краматорський водоканал». 

 

 

Залучені внутрішні стейкхолдери:  

Чуприна Юлія Юріївна, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти спеціальності 101 «Екологія»;  

Левченко Ольга Олегівна, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». 

 

 

 

  



ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

101 Екологія 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Державний вищий навчальний заклад 

Харківський національний аграрний університет 

ім. В. В. Докучаєва 

факультет захисту рослин 

кафедра екології та біотехнології 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

Науковий ступінь – доктора філософії (PhD) 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-наукова програма «Екологія»  

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 101 «Екологія»  

галузі знань 10 Природничі науки 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Одиничний (тип диплома) 

перший науковий ступінь 

4 академічних роки 

32 кредити ЄКТС 

Наявність 

акредитації 
– 

Цикл/рівень НРК України – 9 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, 

EQF-LLL – 8 рівень 

Передумови Наявність ступеня магістра або ОКР спеціаліста 

Мова викладання Державна 

Термін дії 

освітньої програми 
4 роки 

Інтернет адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://knau.kharkov.ua/opp.html 

  

https://knau.kharkov.ua/opp.html


ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих науковців і науково-педагогічних кадрів у галузі 

природничих наук шляхом здійснення наукових досліджень і отримання нових 

та/або практично спрямованих результатів, а також підготовки та захисту 

дисертацій. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь знань 10 «Природничі науки» 

Спеціальність 101 «Екологія» 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітня, дослідницька та прикладна. Наукові 

дослідження з новими та удосконаленими, практично 

спрямованими і цінними теоретичними та 

методичними результатами. Програма пропонує 

комплексний підхід до вирішення сучасних 

екологічних проблем на локальному, регіональному 

та національному рівнях. Дисципліни та модулі, які 

включені в програму орієнтовані на актуальні 

напрями, в рамках яких можлива подальша 

професійна та наукова кар’єра здобувача. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Дослідження закономірностей і розроблення 

науково-практичних основ, методів і підходів щодо: 

– процесів, які відбуваються у природних та 

штучних екосистемах, агроекосисетемах та 

урбоекосистемах; 

– організація та комплексний облік стану 

навколишнього середовища та його екосистемних 

функцій, раціонального використання природних 

ресурсів та прогнозування їх стану; 

– оцінка природно-заповідного фонду, охорони 

навколишнього середовища та збалансованого 

природокористування; 

– витривалість екосистем, їх особливостей, 

відновлення, розвитку, взаємозв’язків між окремими 

компонентами довкілля; 

– збалансоване природокористування, сприяння 

природному відновленню екосистем, формування 

біологічно стійких екосистем. 

Екологічне обґрунтування сільськогосподарської, 

лісокультурної. Вивчення біологічних особливостей, 

закономірностей розвитку, росту і формування 

угруповань аборигенних та інтродукованих видів у 

штучних насадженнях різного типу (лісових, 

географічних і випробувальних культурах, захисних і 



зелених насадженнях). Дослідження ефективності 

методів і способів створення, функціонування та 

раціонального використання екосистем різного 

призначення.  

Наукове обґрунтування системи екологічних та 

природоохоронних заходів пов’язаних з веденням  

сільського, лісового господарства, промисловості. 

Удосконалення методів охорони та захисту довкілля.  

Розроблення методології, теорії та методики 

оцінки природних (сільськогосподарських, 

земельних та лісових ресурсів). Удосконалення та 

опрацювання нових регіональних нормативів оцінки 

різних категорій природно-заповідного фонду, 

природних та штучних екосистем, методів 

інвентаризації на основі сучасних методів. 

Дослідження репродуктивних процесів у 

екосистемах і природного відновлення. Вивчення 

біорізноманіття біогеоценозів і закономірностей їх 

розвитку. Розроблення морфо-фізіологічних основ 

формування фітоценозів. Удосконалення структури 

природних та штучних екосистем.  

Особливості програми Освітня складова програми. Програма 

реалізується у невеликих групах дослідників. 

Програма передбачає диференційований підхід до 

здобувачів очної і заочної форми навчання. 

Програма передбачає 32 кредити ЄКТС для 

обов’язкових навчальних дисциплін, з яких 16 

кредитів ЄКТС – це дисципліни загальної підготовки, 

що передбачають набуття здобувачем  

загальнонаукових (філософських) компетенцій, 

мовних компетенцій, універсальних навичок 

дослідника. Ще 16 кредитів ЄКТС передбачено на 

дисципліни професійної підготовки, з яких 8 кредитів 

ЄКТС – для вибіркових дисциплін. 

Наукова складова програми. Наукова складова 

освітньо-накової програми передбачає здійснення 

власних наукових досліджень під керівництвом 

одного або двох наукових керівників з відповідним 

оформлення одержаних результатів у вигляді 

дисертації. Ця складова програми не вимірюється 

кредитами ЄКТС, а оформляється окремо у вигляді 

індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є 

складовою частиною навчального плану. 



Особливістю наукової складової освітньо-наукової 

програми підготовки докторів філософії зі 

спеціальності 101 – Екологія є те, що окремі складові 

власних наукових досліджень аспіранти зможуть 

виконувати під час практичних занять з дисциплін 

професійної підготовки. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Дослідницька та викладацька діяльність у сфері 

екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування. 

Адміністративна та управлінська діяльність у сфері 

екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування. 

Здійснюється за виконанням фахової діяльності  

згідно до найменувань видів економічної діяльності, 

поданими у Національному класифікаторі України: 

Класифікація видів економічної діяльності 

(НКУ:КВЕД ДК 009:2010 чинного від 01.01.2010)  

 

Посади згідно класифікатора професій 

України. Асистент (2310.2), доцент (2310.1), 

професор (2310.1), директор (керівник) малого 

промислового підприємства (фірми) (1312), директор 

(начальник) організації (дослідної, конструкторської, 

проектної) (1210.1), директор (начальник) 

професійного навчально-виховного закладу 

(професійно-технічного училища, професійного 

училища і т. ін.) (1210.1), директор (начальник, інший 

керівник) підприємства (1210.1), директор (ректор, 

начальник) вищого навчального закладу (технікуму, 

коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.) 

(1210.1), директор курсів підвищення кваліфікації 

(1210.1), директор науково-дослідного інституту 

(1210.1), директор центру підвищення кваліфікації 

(1229.4), завідувач (начальник) відділу (науково-

дослідного, конструкторського, проектного та ін.) 

(1237.2), завідувач відділення у коледжі (1229.4), 

завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки 

виробництва) (1237.2), молодший науковий 

співробітник (екологія, природно-заповідна справа) 

(2213.1), науковий співробітник (екологія, природно-

заповідна справа) (2213.1). 

Місце працевлаштування. Міністерство екології та 

природних ресурсів України, Міністерство аграрної 

політики і продовольства України, Департамент 



охорони природних ресурсів, Департамент 

екологічної безпеки та поводження з відходами, 

Державна екологічна інспекція України, Державне 

агентство земельних ресурсів України, Державне 

агентство лісових ресурсів України, вищі навчальні 

заклади аграрного та екологічного спрямування, 

науково-дослідні інститути (станції, лабораторії), 

обласні управління екології та природних ресурсів, 

сільського та лісового господарства, коледжі. 

Подальше навчання Навчання для розвитку та самовдосконалення у 

науковій та професійній сферах діяльності, а 

також інших споріднених галузях наукових знань: 

– підготовка на 9-ому (постдокторському) рівні НРК 

України у галузі природничих наук; 

– навчання на 8-ому (докторському) рівні НРК 

України у споріднених галузях наукових знань; 

– освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії 

(у тому числі і закордоном), що містять додаткові 

освітні компоненти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Основний підхід – проблемно-орієнтоване навчання з 

елементами самонавчання. Акцент робиться на 

особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні 

презентувати результати навчання, що сприятиме 

формуванню розуміння потреби й готовності до 

продовження самоосвіти протягом життя. 

Підхід до викладання та навчання передбачає: 

– впровадження активних методів навчання, що 

забезпечують особистісно-зорієнтований підхід і 

розвиток мислення у аспірантів (здобувачів); 

– тісна співпраця аспірантів (здобувачів) зі своїми 

науковими керівниками; 

– підтримка та консультування аспірантів 

(здобувачів) з боку науково-педагогічних та 

наукових працівників ХНАУ ім. В.В. Докучаєва і 

галузевих науково-дослідних інститутів, у тому числі 

забезпечуючи доступ до сучасного обладнання; 

– залучення до консультування аспірантів 

(здобувачів) визнаних фахівців-практиків в галузі 

екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування та екологічної 

науки; 

– інформаційну підтримку щодо участі аспірантів 

(здобувачів) у конкурсах на одержання наукових 

стипендій, премій, грантів (у тому числі у 

міжнародних); 



– надання можливості аспірантам (здобувачам) 

приймати участь у підготовці наукових проектів на 

конкурси Міністерства освіти і науки України; 

безпосередню участь у виконанні бюджетних та 

ініціативних науково-дослідних робіт. 

Оцінювання Освітня складова програми. Система оцінювання 

знань за дисциплінами освітньо-професійної 

програми складається з поточного та підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти 

проводиться в усній, письмовій формі (опитування за 

результатами опрацьованого матеріалу). 

Підсумковий контроль знань у вигляді 

екзамену/заліку проводиться у усній або письмовій 

формі. 

У межах дисциплін, що забезпечують професійну 

підготовку, позитивні оцінки з поточного і 

підсумкового контролю можуть виставлятися 

автоматично, якщо здобувачем підготовлені та 

опубліковані наукові статті у збірниках, які входять 

до фахових видань та/або видань, які включені до 

міжнародних наукометричних баз. Кількість статей та 

їх тематика узгоджується з науковим керівником.  

Наукова складова програми. Оцінювання наукової 

діяльності аспірантів (здобувачів) здійснюється на 

основі кількісних та якісних показників, що 

характеризують підготовку наукових праць, участь у 

конференціях, підготовку окремих частин дисертації 

відповідно до затвердженого індивідуального плану 

наукової роботи аспіранта (здобувача). Звіти 

аспірантів (здобувачів), за результатами виконання 

індивідуального плану, щорічно затверджуються на 

засіданні кафедр та вченій раді інституту 

(факультету) з рекомендацією продовження (або 

припинення) навчання в аспірантурі. 

Кінцевим результатом навчання здобувача третього 

(освітньо-наукового) рівня є належним чином 

оформлений, за результатами наукових досліджень, 

рукопис дисертації, попередній розгляд і її публічний 

захист та присудження йому наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 101 «Екологія». 

6 – Програмні компетенції 

Інтегральна 

компетентність 

ІК.01. 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 

(ЗК) 

ЗК.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК.02. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

(використовувати іноземну мову для представлення 

наукових результатів в усній та письмовій формах, 

для розуміння іншомовних наукових та професійних 

текстів для спілкування в іншомовному науковому і 

професійному середовищах). 

ЗК.03. Здатність проводити дослідження на 

відповідному рівні. 

ЗК.04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК.05. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК.06. Здатність працювати в міжнародному 

контексті. 

ЗК.07. Здатність працювати автономно. 

ЗК.08. Здатність розробляти та управляти проектами 

(розробляти та реалізовувати наукові проекти і 

програми в галузі екології, охорони навколишнього 

природного середовища та збалансованого 

природокористування). 

ЗК.09. Комплексність у педагогічній діяльності щодо 

організації та здійснення освітнього процесу, 

навчання, виховання, розвитку і професійної 

підготовки здобувачів до певного виду професійно-

орієнтованої діяльності. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК.01. Здатність до засвоєння концепцій, 

теоретичних і практичних проблем, історії розвитку 

та сучасного стану наукових знань у сфері екології, 

охорони довкілля та оптимізації 

природокористування. 

ФК.02. Здатність до формування системного 

наукового світогляду сучасного природознавства, 

професійної етики та загальнокультурного 

світогляду. 

ФК.03. Здатність представляти результати власної 

наукової і науково-технічної діяльності, у тому числі 

за допомогою наукових публікацій. 

ФК.04. Здатність доносити до слухачів сучасні знання 

та наукові результати власних досліджень, у тому 

числі в рамках науково-педагогічної діяльності в 

галузі природничих наук. 



ФК.05. Здатність до інтелектуальної творчої 

діяльності, спрямованої на одержання нових знань та 

(або) пошук шляхів їх застосування в галузі екології, 

охорони довкілля та оптимізації 

природокористування. 

ФК.06. Здатність планування та оцінки рівнів 

шкідливого впливу на довкілля антропогенних 

навантажень,комплексність у прийнятті рішень згідно 

принципів сталого розвитку на основі складових 

суспільства, біосфери та агросфери, ландшафтів, 

біоценозів та екосистем. 

ФК.07. Здатність проведення досліджень у галузі 

екології, охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування у межах 

агроекосистем, лісових та водних біогеоценозів та 

урбанізованих екосистем. 

ФК.08. Комплексність у володінні інформацією щодо 

сучасного стану і тенденцій розвитку глобальних, 

національних та державних екологічних проблем, 

якісних та кількісних критеріїв стійкості природних 

екосистем. 

7 – Програмні результати навчання 

ПР.01. Демонструвати глибоке знання передових концептуальних та 

методологічних основ природничих наук, що дає можливість переосмислювати та 

поглиблювати науку про навколишнє середовище. 

ПР.02. Демонструвати володіння загальнонауковими концепціями сучасного 

природознавства. 

ПР.03. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове 

дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і практичною цінністю 

та сприяє розв’язанню значущих проблем екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

ПР.04. Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, охорони 

довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням наукового 

методу пізнання. 

ПР.05. Самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проекти в галузі 

екології, охорони довкілля та оптимізації природокористування. 

ПР.06. Застосовувати методи математичного і геоінформаційного аналізу та 

моделювання сучасного стану та прогнозування змін екосистем та їх складових. 

ПР.07. Самостійно використовувати сучасне обладнання для проведення наукових 

досліджень у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

ПР.08. Спілкуватися, у тому числі іноземною мовою, в діалоговому режимі з 

широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі екології, охорони 

довкілля та оптимізації природокористування. 

ПР.09. Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, результати власних 

наукових досліджень, обґрунтування і висновки як у усній так і письмовій формі 

для різної аудиторії, як на національному так і на міжнародному рівні. 

ПР.10. Застосовувати сучасні технології (у т. ч. інформаційні) у науковій та 



науково-педагогічній і еколого-просвітницькій діяльності. 

ПР.11. Виявляти лідерські якості, відповідальність та повну автономність під час 

реалізації комплексних наукових проектів. 

ПР.12. Реалізовувати право інтелектуальної власності на результати наукової і 

науково-технічної діяльності в рамках наукової етики. 

ПР.13. Виявляти та вирішувати наукові задачі та проблеми у галузі сільського та 

лісового господарства, охорони навколишнього природного середовища та 

збереження біорізноманіття агроекоситем, лісових екосистем. 

ПР.14. Визначати локальні та регіональні індикатори сталого розвитку та 

здійснювати моніторингові дослідження природних і штучно створених екосистем 

(агроекосистем, урбоекосистем тощо). 

ПР.15. Вміння обґрунтовувати стратегію (методологію) і тактику (методи) 

вирішення сучасних проблем у екології, охорони навколишнього середовища та 

суміжних науках та застосовувати методологію екологічних досліджень,засоби 

інформаційних технологій. 

ПР.16. Уміти працювати в науковому та науково-педагогічному колективі; знати 

принципи організації, форми здійснення навчального процесу, застосування 

активних методик викладання;контролювати і оцінювати професійні навички. 

Програмні результати наукової роботи 

Підготовка та публікація наукових статей (кількість яких передбачена 

відповідними нормативно-правовими актами), монографій, науково-методичних 

рекомендацій, матеріалів конференцій. 

Участь у виконанні бюджетних, госпдоговірних та ініціативних науково-дослідних 

робіт (тем). 

Участь з доповідями на конференціях, семінарах, форумах. 

Впровадження результатів дослідження у виробництво та навчальний процес. 

Підготовка і публічний захист дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Науково-педагогічні працівники залучені до 

викладання дисциплін освітньо-наукової програми 

мають наукові ступені та/або вчені звання, є 

визнаними професіоналами, мають відповідний стаж 

практичної, наукової та педагогічної роботи. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Використання сучасного лабораторного та 

навчального технологічного устаткування, програмно-

інформаційного забезпечення. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання навчального середовища Харківського 

національного аграрного університету 

ім. В. В. Докучаєва та авторських розробок науково-

педагогічних працівників університету. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Харківським 

національним аграрним університетом ім. В.В. 

Докучаєва та вищими навчальними закладами та 

науковими установами України. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

У рамках міжнародних програм на основі договорів 

між Харківським національним аграрним 

університетом ім. В. В. Докучаєва та вищими 



навчальними закладами та науковими установами 

країн-партнерів. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови, з 

викладанням дисциплін англійською та українською 

мовами. 

10 – Основні компоненти освітньої програми 

Перелік освітніх 

компонент 

Розподіл змісту освітньо-наукової програми за 

групами освітніх компонент подано в п. 2. 

Перелік освітніх компонент освітньо-наукової 

програми подано в п. 3. 

Матрицю відповідності програмних компетентностей 

освітнім компонентам освітньо-наукової програми 

подано в п. 4. 

Матрицю забезпечення програмних результатів 

навчання відповідними освітніми компонентами 

освітньо-наукової програми подано в п. 5. 

Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти подано в розділі ІV. 
 

  



2. Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1 Перелік компонент ОП 

Код 

н/д 
Компоненти освітньо-наукової програми 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОНП 

ОК.01 Філософія  4 Екзамен 

ОК.02 Іноземна мова за професійним спрямуванням  6 Екзамен 

ОК.03 Педагогіка вищої школи 3 Залік 

ОК.04 Інформаційні технології в наукових дослідженнях 3 Залік 

ОК.05 Дослідження глобальних екологічних проблем  4 Залік 

ОК.06 Стратегія сталого розвитку  4 Екзамен 

Науково-педагогічна практика* – Захист звіту 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 24 

Вибіркові компоненти ОНП 

ВК.01 Сучасні методи моніторингу та захисту довкілля  4 Екзамен 

ВК.02 Методи охорони та захисту довкілля  4 Екзамен 

ВК.03 Методологія наукових досліджень в екології  4 Залік 

ВК.04 Основи наукової діяльності  4 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 8 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 32 

* – 90 годин науково-педагогічної практики за розкладом занять відповідної кафедри. 

 



2.2 Наукова складова ОНП Екологія 

 

Проведення здобувачем власного наукового дослідження під 

керівництвом одного або двох наукових керівників, результати якого 

мають наукову новизну, науково-методичне та практичне значення, та 

захистити дисертаційну роботу у спеціалізованій вченій раді.  

Контроль роботи здобувача здійснюється через поточну (семестрова 

та річна) атестацію науковим керівником та випусковою кафедрою ЗВО. 

Заключна атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з 

природничих наук (екологія) здійснюється відповідною спеціалізованою 

вченою радою на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі 

дисертацій. Стан готовності дисертації здобувача до захисту визначається 

науковим керівником (керівниками) та виявляється на засіданні 

розширеного семінару профільної випускової кафедри за затвердженою в 

ЗВО процедурою. Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне 

виконання здобувачем його індивідуального навчального плану. Здобувач 

має право на вибір спеціалізованої вченої ради. 

 



 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» атестація 

здобувачів, які здобувають науковий ступінь доктора філософії 

здійснюється спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти чи 

наукової установи, акредитованою Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових 

досягнень у формі дисертації. Атестація здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» здійснюється у 

формі подання до публічного захисту дисертаційної роботи і присудження 

наукового ступеня доктора філософії у спеціалізованій вченій раді. 

Форма атестації освітньої складової – виконання здобувачем 

навчального плану освітньо-наукової програми у повному обсязі. 

Форма атестації наукової складової – публічний захист дисертаційної 

роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора філософії є 

самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання 

теоретичних та/або практичних актуальних екологічних проблем, 

результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань у сфері 

сучасної екології, охорони довкілля та збалансованого 

природокористування і характеризується науковою новизною, 

теоретичним та практичним значенням. Обсяг та структура роботи 

визначаються вимогами МОН України. Основні результати дисертаційної 

роботи мають бути апробовані, опубліковані відповідно до вимог, діючих 

на час захисту дисертацій, а також перевірені на академічний плагіат. 

Дисертаційна робота, автореферат мають бути розміщена на сайті 

закладу вищої освіти (наукової установи). 

Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення публічного 

захисту визначаються Кабінетом Міністрів України. 
 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової програми «Екологія» 

 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ВК 1 ВК 2 ВК 3 ВК 4 

ІК     + + + + + + 

ЗК1 +    + +     

ЗК2  +         

ЗК3    + +  +  +  

ЗК4    +  +  +  + 

ЗК5     + +  + +  

ЗК6  + +   +     

ЗК7 +  +       + 

ЗК8     + + + +   

ЗК9 +  +        

ФК1     + + +  +  

ФК2 +  +      +  

ФК3    +  + +  + + 

ФК4   +   +  +   

ФК5     +  +  +  

ФК6      +     

ФК7     +      

ФК8     +      

 

 

  



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 

освітньо-професійної програми «Екологія» 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ВК 1 ВК 2 ВК 3 ВК 4 

ПР01     + + + + + + 

ПР02 +  +  + +     

ПР03 +   + + + +  +  

ПР04     + + + + + + 

ПР05      + + + + + 

ПР06    + +  + + +  

ПР07    + +  +  + + 

ПР08  +         

ПР09  + +   +   + + 

ПР10   + +  + + +  + 

ПР11 +  +  + + + +  + 

ПР12   +      + + 

ПР13     +      

ПР14      +     

ПР15     + +     

ПР16 +  +        

 

 



 

ІV. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У Харківському національному аграрному університеті 

ім. В. В. Докучаєва функціонує система забезпечення університетом якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

 

Процедури та заходи забезпечення 

якості вищої освіти 

Визначені та легітимізовані  

у відповідних документах 

 

1 2 

1. Моніторинг та періодичний 

перегляд освітніх програм 

Визначені та легітимізовані у відповідних 

документах 

2. Щопіврічне оцінювання 

здобувачів вищої освіти 
Семестровий контроль 

3. Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних, 

педагогічних та наукових 

працівників 

Стажування, підвищення кваліфікації, 

семінари, семінари-практикуми, семінари-

наради, семінари-тренінги, тренінги, 

вебінари, круглі столи тощо 

4. Наявність необхідних ресурсів 

для організації освітнього процесу 

Матеріально-технічна база, кадрове 

забезпечення, навчально-методичне 

забезпечення 

5. Наявність інформаційних систем 

для ефективного управління 

освітнім процесом 

Визначені та легітимізовані у відповідних 

документах 

6. Публічність інформації про 

освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації  

Розміщення на сайті кафедри, інституту та 

університету у відкритому доступі 

7. Запобігання та виявлення 

академічного плагіату 

Перевірка на плагіат результатів 

індивідуальної роботи за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення 

 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти в університеті здійснюється на основі положень Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва: 

– про організацію освітнього процесу; 

– про оцінювання знань здобувачами вищої освіти; 

–  про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору здобувачами вищої 

освіти; 

– про проведення практик здобувачів вищої освіти; 

– про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників; 

– про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії. 

 

 

http://www.knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polsoek.pdf
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