
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-професійну програму 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 10 -  Природничі науки 
спеціальності 101 -  Екологія

Рецензована освітньо-професійна програма спрямована на підготовку 
фахівців, що поєднують фундаментальні теоретичні знання з практичними 
навичками роботи у сфері екології.

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти у сфері екології на 
теперішній час є важливим завданням. Підтверджуємо потребу у підготовці 
фахівців цієї спеціальності. Полтавська державна аграрна академія має 
досвід, потужний кадровий потенціал та відповідну матеріально-технічну 
базу для виконання такого завдання.

Рецензована освітньо-професійна програма розроблена робочою 
групою після консультацій з викладачами, потенційними роботодавцями, 
студентами.

В освітньо-професійній програмі визначені компетентності виходячи із 
видів та завдань навчання. Вони розподіленні на загальні та фахові 
компетентності, найбільш відповідні для запропонованої програми. 
Професійні компетентності носять практичний характер і можуть бути 
використані у професійній діяльності майбутніх фахівців.

Навчальний план підготовки освітньо-професійної програми повністю 
відповідає завданням освітньо-професійної програми. Освітньо-професійна 
програма має достатній рівень забезпеченості навчально-методичною 
документацією та матеріалами.

З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що рецензовану освітньо- 
професійну програму можна рекомендувати для підготовки фахівців за 
спеціальністю 101 -  Екологія.
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Освітньо-професійна програма (ОПП) спеціальності 101 -  Екологія, що 
реалізується в Полтавській державній аграрній академії являє собою систему 
документів розроблену і затверджену закладом вищої освіти з урахування 
вимог ринку праці на підставі Стандарту вищої освіти за відповідною
спеціальністю.

ОПП складає 240 кредитів та включає всі види аудиторної та 
самостійної роботи студентів, практичної підготовки. Та регламентує цілі, 
очікувані результати , зміст, умови та технології реалізації освітнього 
процеси, оцінку якості підготовки здобувана вищої освіти за даною 
спеціальністю.

ОПП є логічною, профіль включає в себе: загальну інформацію, мету, 
характеристику освітньої програми, придатність випускників до подальшого 
працевлаштування та подальшого навчання, викладання та оцінювання, 
програмні компетентності та програмні результати навчання. Дисципліни 
навчального плану, які наведені в ОПП відображують актуальні для галузі 
теми.

Кадрове забезпечення ОПП відповідає профілю дисциплін, що 
викладаються. До викладання залучені особи з досвідом практичної роботи у
даній галузі.

Аналізуючи ОПП можна зробити висновок, що вона має високий 
рівень забезпеченості навчально-методичними матеріалами.

Тому, з урахування вищезазначеного, вважаємо, що рецензовану 
освітньо-професійну програму можна рекомендувати для підготовки 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 101 -  Екологія.
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Враховуючи зростаюче техногенне навантаження на навколишнє 

середовище та виклики сьогодення якісна підготовка фахівців у галузі екології 

є важливим завданням.

Рецензована освітньо-професійна програма окреслює найважливіші 

програмні результати навчання, систему знань умінь та навичок, загальних та 

фахових компетентностей необхідних для професійної діяльності у галузі 

екології. Та формують інтегральну компетентність, що є основою для 

забезпечення відповідних результатів навчання.

Форми та методи викладання і навчання оптимально сприяють 

досягненню запланованих результатів. Полтавська державна аграрна академія 

повністю забезпечує необхідну інформаційну та технічну підтримку для 

успішної реалізації програми.

ОПП є логічною, профіль включає в себе: загальну інформацію, мету, 

характеристику освітньої програми, придатність випускників до подальшого 

навчання, викладання та оцінювання, перелік програмних компетентностей та 

програмних результатів навчання, форми атестації здобувачів вищої освіти.

Таким чином освітньо-професійна програма може бути рекомендована 

для підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 Тжологія та формує 

компетентності для успішної конкуренції на ринку праці.
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