
Р Е Ц Е Н З І Я 

на освітньо-наукову програму 

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» 

 

 Особливістю даної освітньо-наукової програми є здійснення власних 

досліджень здобувачів під керівництвом наукового керівника з відповідним 

оформленням результатів у наукових статтях, тезах виступів на професійних 

конференціях та дисертаційній роботі за відповідними напрямками в галузі 

природничих наук, які включають міждисциплінарний підхід до вивчення 

екологічних явищ та процесів, понять, концепцій, принципів сучасної екології 

та їхнього використання для охорони навколишнього середовища, 

збалансованого природокористування та сталого розвитку. 

 Сильною стороною освітньої програми є здобуття та формування 

компетентностей за участю роботодавців, що позитивно впливає на програмні 

результати навчання та розширює перспективи програми з точки зору 

підлаштування  компетентностей  до вимог ринку праці. В програмі в рамках 

обов’язкових та вибіркових компонентів необхідні професійні компетенції 

здобуваються не тільки у вищому навчальному закладі, а й в інших  зовнішніх 

організаціях. Наприклад, у нашому Інституті, здобувачі отримують необхідні 

фахові компетентності щодо стандартів зеленого і сталого будівництва, 

екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу встановлених на 

будматеріали різних категорій1  що значно розширює спектр їхнього 

подальшого працевлаштування. 

 Програму розроблено на високому науковому рівні та з урахуванням 

чинних вимог. Програма є обов’язковою для Київського національного 

університету будівництва і архітектури, оскільки на її підставі розробляють 

навчальні плани, визначають форми проведення навчальних занять та їх обсяг, 

графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. 

 Навчальний процес за освітньо-науковою програмою  забезпечується 

науковими працівниками високої кваліфікації з багаторічним досвідом, які 

володіють методологією наукових досліджень, досвідом наукової та 

педагогічної роботи, мають академічні звання, наукові ступені доктора та 

кандидата наук, вчені звання професора і доцента.  

 Рецензована освітньо-наукова програма має всі необхідні структурні та 

змістовні складові, відповідає сучасним вимогам до здобувачів наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 

«Природничі науки» та може бути рекомендованою для використання в 

освітньому процесі.  

 Рекомендуємо для впровадження програми використовувати методичні 

посібники, довідники і підручники серії «Бібліотека екологічних знань», 

                                                             
1 Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлюються як стандарти програм 

екологічного маркування згідно з міжнародним стандартом ISO 14024. 



розроблені і видані Інститутом на замовлення Державної екологічної академії 

післядипломної освіти та управління.  

 Видання знаходяться у відкритому доступі у форматі  pdf на сайті 

Інституту в розділі Бібліотека2 і можуть бути використані для розміщення на 

сайті КНУБА або поширені серед студентів і аспірантів Університету у 

зручний спосіб. 
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2 http://iem.org.ua/biblioteka 
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