
Освітня програма «Екологія» зі спеціальності 101 «Екологія»

1.– Загальна інформація
Повна назва вищого 
навчального закладу та 
структурного підрозділу

Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича Інститут біології, хімії та біоресурсів, 
кафедра екології та біомоніторингу

Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації мовою оригіналу

Другий (магістерський) рівень вищої освіти  
Кваліфікація: «Магістр екології»

Офіційна назва освітньої 
програми

Екологія

Тип диплому та обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 
навчання 1,5 роки

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України; Україна, 
2014-2024

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-
LLL – 7 рівень

Передумови Наявність ступеня бакалавра / ОР спеціаліста
Мова(и) викладання Українська, англійська
Термін дії освітньої програми 2017-2019 рр.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,
кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
контролю

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1 Методологія та організація наукових досліджень 4 іспит

ОК 2
Системний аналіз якості навколишнього 
середовища

5 іспит

ОК 3 Екологічний менеджмент і аудит 3 іспит
ОК 4 Основи екологічної культури 4 іспит
ОК 5 Біоенергетика 4 іспит
ОК 6 Екологічна фенологія 3 залік

ОК 7
Сучасні концепції та оптимізація 
природокористування

3 залік

ОК 8 Етологічна структура популяцій 3 іспит
ОК 9 Стратегія сталого розвитку 3 залік
ОК 10 Ділова іноземна мова 3 залік
ОК 11 Охорона праці в галузі 3 залік
ОК 12 Науково-виробнича практика 12 захист
ОК 13 Переддипломна практика 7,5
ОК 14 Кваліфікаційна робота 4,5 захист 

Загалом 62



Вибіркова складова
№
п\п

Назва дисципліни
Кількість
кредитів

Форма
контролю

ВБ 1
Методика викладання у ВШ/Інноваційні 
технології викладання екології

3 залік

ВБ 2 Сучасні екологічні ризики/Аранеоекологія 4 іспит
ВБ 3 Проблеми  фітоінвазій/Екологія нашестя 4 іспит

ВБ 4
Геоінформаційні системи в екології/Кількісна 
екологія

4 залік

ВБ 5
Основи таймменеджменту/Наукова 
організація праці

4 залік

ВБ 6 Екодизайн/Екологічний хенд-мейд 3 залік

ВБ 7
Міжнародні екологічні організації і 
програми/Розробка екологічних проектів та 
грантів

3 залік

ВБ 8 Етноекологія/Екобіотехнологія 3 іспит
Загалом 28

Загальний обсяг освітньої програми 90

Форма атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації
здобувачів вищої

освіти

Атестація  здійснюється  у  формі  публічного захисту
кваліфікаційної роботи.

Вимоги до
кваліфікаційної

роботи
(за наявності)

Кваліфікаційна  робота  передбачає  самостійне
розв’язання  комплексних  проблем  у  сфері  екології,
охорони  довкілля  та  збалансованого
природокористування,  що  супроводжується
проведенням  досліджень  та/або  застосуванням
інноваційних підходів. 
Основні  результати  кваліфікаційної   роботи  мають
бути  апробовані,  опубліковані  та  перевірені  на
плагіат.
Кваліфікаційна робота  має  бути розміщена на сайті
вищого навчального  закладу  або  його структурного
підрозділу.


