
Результати обговорення 
проєкту освітньо-професійної програми Екологія 

галузі знань 10 Природничі науки  
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

на 2022-2026 н.р. 

№з/п Зміст пропозицій щодо 
вдосконалення ОПП 

Стейкхолдери (здобувачі, 
академічна спільнота, 

роботодавці, випускники) 

Результати 
обговорення 

проєктною групою 

Реалізація пропозицій у 
змісті ОПП 

1. Оновити склад проєктної 
групи, включивши до складу 
здобувача першого 
(бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 
101 Екологія Романчук 
Олену Миколаївну 

Гарант ОПП Екологія, к.б.н., 
доцент кафедри біології, 
екології та методик їх 
навчання Галаган О. К. 

Розширене  засідання 
кафедри біології, екології 
та методик їх навчання 
(протокол  
№ 20 від 17.05. 2022 р.) 

Оновлено склад проєктної 
групи, включено до складу 
здобувача першого 
(бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 101 
Екологія Романчук Олену 
Миколаївну 

2.  Змінити назву ВК циклу 
професійної підготовки 
«Пермакультурний дизайн» 
на ВК «Основи 
пермакультури» та оновити 
зміст навчальної дисципліни 

Гарант ОПП Екологія, к.б.н., 
доцент кафедри біології, 
екології та методик їх 
навчання Галаган О. К. 

Розширене  засідання 
кафедри біології, екології 
та методик їх навчання 
(протокол  
№ 20 від 17.05. 2022 р.) 

Змінено назву ВК циклу 
професійної підготовки 
«Пермакультурний дизайн» на 
ВК «Основи пермакультури» та 
оновлено зміст навчальної 
дисципліни 

3. Ввести до каталогу 
вибіркових ОК циклу 
професійної підготовки ОК 
«Екологічне інспектування», 
«Гідрологія» 

Член проєктної групи  
 

Розширене  засідання 
кафедри біології, екології 
та методик їх навчання 
(протокол  
№ 20 від 17.05. 2022 р.) 

Введено до каталогу вибіркових 
ОК циклу професійної 
підготовки ОК «Екологічне 
інспектування», «Гідрологія» 

4.  Ввести до каталогу 
вибіркових ОК циклу 
професійної підготовки ОК  
«Лікарські рослини» 
 

Здобувач освітньої 
програми Екологія, член 
проєктної групи ОПП 2021-
2025 н.р.  
Лазарець Д. В. 

Розширене  засідання 
кафедри біології, екології 
та методик їх навчання 
(протокол  
№ 20 від 17.05. 2022 р.) 

Введено до каталогу вибіркових 
ОК циклу професійної 
підготовки ОК  
«Лікарські рослини» 
 

5.  Змінити назву ОК «Фізико-
хімічні методи аналізу» на 
ОК «Аналітична хімія в 
довкіллі» та оновити зміст 
навчальної дисципліни 

Академічна спільнота Розширене  засідання 
кафедри біології, екології 
та методик їх навчання 
(протокол  
№ 20 від 17.05. 2022 р.) 

Змінено назву ОК «Фізико-
хімічні методи аналізу» на ОК 
«Аналітична хімія в довкіллі» та 
оновлено зміст навчальної 
дисципліни 



6. Змінити назву ОК «Основи 
наукових  досліджень» на ОК 
«Основи наукових 
досліджень та 
академічна доброчесність» і 
доповнити зміст навчальної 
дисципліни 

Академічна спільнота Розширене засідання 
кафедри біології, екології 
та методик їх навчання 
(протокол  
№ 20 від 17.05. 2022 р.) 

Змінено назву ОК «Основи 
наукових досліджень» на ОК 
«Основи наукових досліджень 
та 
академічна доброчесність» і 
доповнено зміст навчальної 
дисципліни 

 

 

Гарант ОПП                                   О. Галаган 


