
Робота наукового гуртка «Еколог-дослідник»  

Підсумки за 2021 рік. 

 

21 грудня 2021 року, у рамках круглого столу кафедри екології, 

збалансованого природокористування та захисту довкілля «Роль молоді в 

досягненні цілей сталого розвитку», представлені наукові здобутки членів 

гуртка - здобувачів 2-го магістерського рівня вищої освіти ОПП 

Агроекологія: 

1) Ковтуна Ростислава Олександровича «Розробка заходів 

перероблення і утилізації відходів буріння», керівник - Самойлік Марина 

Сергіївна; 

2) Колісника Юрія Івановича «Оцінка екологічної стійкості динамічних 

процесів депонування органічного карбону грунту у насадженнях 

енергетичних культур», керівник - Писаренко Павло Вікторович; 

3) Кузенко Людмили Юріївни «Аналіз стану перспектив використання 

відходів сільського господарства в енергетичному секторі Полтавської 

області», керівник - Тараненко Анна  Олексіївна; 

4) Подлєсного Андрія Володимировича «Розробка системи відновлення 

грунтів, забруднених нафтопродуктами», керівник - Самойлік Марина 

Сергіївна; 

5) Солодовник Марини Андріївни «Розробка заходів рекультивації та 

фіторемедіації техногенно забруднених територій», керівник - Самойлік 

Марина Сергіївна; 

6) Третякової Дарини Миколаївни «Вплив розчистки малих річок на 

Емеральд (на прикладі річки Середня Говтва)», керівник - Писаренко Павло 

Вікторович; 

7) Яроша Олександра Віталійовича «Оцінка біоенергетичного 

потенціалу Полтавської області», керівник - Тараненко Анна  Олексіївна. 

 У  засіданні круглого столу он-лайн брали участь і стейкхолдери ОПП 

Агроекологія, зокрема: д.с.-г.н., професор,  завідувач кафедри 

екобіотехнологій та біорізноманіття Національного університету біоресурсів 

і природокористування України Патика Микола Володимирович, д.б.н., 

професор Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького Жуков Олександр Вікторович. Також активну участь 

у засіданні круглого столу брали професори та доценти ПДАУ: Калініченко 

А.В., Писаренко П.В., Самойлік М.С., Тараненко А.О. 

Між здобувачами та науковцями, що приймали участь у засіданні 

круглого столу, відбулася дискусія у різних наукових напрямках. За 

результатами засідання наукового гуртка встановлена зацікавленість 



студентів у вивченні грантової діяльності та рекомендовано включити до 

змісту дисципліни «Екологічне проєктування» фахові компетентності щодо 

вивчення основ грантової діяльності та перейменувати освітній компонент на 

«Екологічне проектування та грантова діяльність». Також Патика Микола 

Володимирович відзначив, що враховуючи досвід НУБіП щодо підготовки 

фахівців-екологів, рекомендовано переведення освітнього компоненту 

«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» до вибіркових 

компонентів з метою підсилення обов’язкового блоку. 

  
Рис. 1 - Виступ д.с.-г.н., професора,  завідувача  кафедри 

екобіотехнологій та біорізноманіття Національного університету 

біоресурсів і природокористування України Патика Микола Володимирович у 

рамках круглого столу кафедри екології, збалансованого 

природокористування та захисту довкілля «Роль молоді в досягненні цілей 

сталого розвитку». 

Бажаємо подальших наукових здобутків молоді у досягненні цілей 

сталого розвитку! 


