
Семінар «Представлення результатів наукових дипломних  робіт» 

здобувачів вищої освіти ОПП Екологія спеціальності 101-Екологія 

19 травня 2022 року на кафедрі екології, збалансованого 

природокористування та захисту ПДАУ довкілля відбувся он-лайн семінар 

для здобувачів вищої освіти спеціальності 101-Екологія ОПП Екологія, у якій 

брали участь викладачі кафедри екології, збалансованого 

природокористування та захисту довкілля.  

 
Всі здобувачі проводили наукову роботу з керівниками на протязі 4 

років у межах наукового гуртка «Зелена варта». Протягом семінару були 

заслухані роботи: 

1. Оніщенко А. Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря (на прикладі СТОВ «Говтва») 

2. Богдарьова Д. Розробка системи поводження з відходами для підприємства 

харчової промисловості 

3. Зобенько Б. Післяпроектний моніторинг впливу на довкілля  СТОВ 

«Селецька»  

4. Капустян І. Визначення гранично допустимих скидів забруднювальних 

речовин у водне середовище для рибогосподарського підприємства 

5. Литвин І. Розрахунок зон санітарної охорони водозабору для ТОВ 

«Глобинський переробний завод» 

6. Луценко В. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище при 

будівництві багатофункціонального торгово-виробничого комплексу 

7. Матухно Г. Оцінка впливу на довкілля та післяпроектний моніторинг на 

прикладі СТОВ “Дружба-Нова” 

8. Мелащенко А. Дослідження екологічних аспектів  впливу на довкілля 

НГВУ «Полтаванафтогаз» 

9. Назаренко Т. Стратегічна екологічна оцінка документа державного 

планування (на прикладі програми економічного розвитку території) 

10. Невеченя О. Аналіз поводження з відходами на автотранспортному 

підприємстві 

11. Фисун І. Оцінка впливу на довкілля бурової установки (на прикладі 

Cхідно-Решітняківського нафтового родовища) 

12. Хихлуха В. Розробка паспорта місця видалення відходів (на прикладі 

звалища ТПВ) 



13. Чесак О. Еколого-економічна оцінка застосування біогазової установки у 

сільськогосподарському виробництві ПП ім. Калашникова 

14. Чумаченко Є. Оцінка впливу на водні об’єкти лісогосподарської 

діяльності 

15. Халява І. Оцінка впливу звалищ твердих побутових відходів на довкілля 

(на прикладі Полтавської області). 

 Завідувач кафедри екології, збалансованого природокористування та 

захисту довкілля д.с.-г.н., проф. Писаренко П.В. зазначив, що всі роботи 

допущені до захисту та пройшли перевірку на плагіат. Він відзначив високий 

відсоток оригінальності робіт та академічну доброчесність здобувачів вищої 

освіти ОПП Екологія. 


