
Семінар наукового гуртка «Еколог-дослідник» 

23 травня 2022 року відбувся он-лайн семінар наукового гуртна 

«Еколог-дослідник», у якому взяли участь здобувачі 1-го курсу 

магістерського рівня вищої освіти ОПП Агроекологія спеціальності 101-

Екологія та викладачі кафедри екології, збалансованого 

природокористування та захисту довкілля. У семінарі взяли участь 

стейкхолдери, зокрема Олексій Касай, головний еколог ТОВ «Ростдострой», 

а також Сергій Середа, директор  ТОВ «ЛАН-АГРО». Здобувачка 1-го курсу 

магістерського рівня вищої освіти ОПП Агроекологія спеціальності 101-

Екологія Аліна Дяченко  протягом березня-травня 2021 року активно 

працювала над науковою роботою «Оцінка впливу на водні об’єкти 

лісогосподарської діяльності  ДП «Міжгірське лісове господарство» в межах 

наукового гуртка «Еколог-дослідник». Представлення результатів роботи 

здобувачка здійснила у межах семінару. 

 
Рис. 1 - Член гуртка Аліна Дяченко під час роботи над темою «Оцінка 

впливу на водні об’єкти лісогосподарської діяльності  ДП «Міжгірське лісове 

господарство» 

Також на круглому столі он-лайн виступили 1-го курсу магістерського 

рівня вищої освіти ОПП Агроекологія спеціальності 101-Екологія: 

Вікторія Глазунова із результатами наукової роботи «Оцінка впливу 

рубок лісу на глобальні кліматичні зміни» (Керівник Анна Тараненко); 



Владислава Мощинського із результатами наукової роботи 

«Постмоніторинг агропідприємств в умовах воєнного стану» (Керівник 

Павло Писаренко). 

 
Рис. 2 - Член гуртка Вікторія Глазунова під час роботи над темою 

«Оцінка впливу рубок лісу на глобальні кліматичні зміни» 

 

Здобувачі активно спілкувалися, дискутували. Заслухали також 

виступи стейкхолдерів, які надали цінні рекомендації здобувачам щодо 

необхідних фахових компетентностей, які будуть необхідні їм на 

виробництві. Далі відбулося заключне слово завідувача кафедри д.с.-г.н., 

проф. Павла Писаренка, який подякував здобувачам за активну наукову 

роботу у такий важкий час та запропонував проводити засідання за участі 

стейкхолдерів у вигляді семінарів щомісячно.  

За результатами семінару  члени гуртка та стейкхолдери  відзначили 

доцільність включення до ОПП Агроекологія таких вибіркових  освітніх 

компонентів: Екологічні стартапи та комунікації, Стратегія відновлення 

екокризових територій,  Інноваційні рішення в агроекології,. Зелена 

економіка,  Екопоселення та екополіси, Експериментальна та військова 

екологія. Також члени гуртка відзначили доцільність укрупнення 

обов’язкових комонентів ОПП Агроекологія «Екологічно стабільні 

агроекосистеми» та «Ресурсно-екологічна безпека регіону». 

 


