
ВИСТАВКА «ЗБЕРЕЖЕМО  РЕСУРСИ  ПЛАНЕТИ»  

  

3 жовтня 2018 року кафедрою екології, збалансованого 

природокористування та захисту довкілля проведено  виставку «Збережемо 

ресурси планети»  з аматорськими роботами, виконаними  студентами 

кафедри, членами студентських гуртків «Зелена планета» та «Еколог 

дослідник». 

Запрошеними на захід були:  керівник Державної Екологічної інспекції у 

Полтавській області В.Г. Осипенко, заступник  керівника Державної 

Екологічної інспекції у Полтавській області – В.М. Мерефа. 

 Метою заходу було звернути увагу академічної спільноти та інших 

стейкхолдерів у галузі охорони навколишнього природного середовища на 

серйозні екологічні проблеми, обумовлені антропогенним забруднення 

навколишнього середовища побутовими відходами (пластиком, склом, 

папером, елементами живлення та ін.).   

Виставка розпочалася з привітання керівником Державної Екологічної 

інспекції у Полтавській області Вадимом Георгійовичем Осипенко 

академічної спільноти, який зазначив, що: «Еколог – професія майбутнього!» 

та розповів, як саме можна кожному приймати участь у охороні 

навколишнього природного середовища та як стати громадським інспектором. 

Володимир Михайлович Мерефа зазначив, що на сьогодні дуже важливо 

впроваджувати на Україні нову екологічну філософію життєдіяльності 

людства, яка б сприяла формуванню відповідальності кожного людини і 

суспільства в цілому за раціональне використання об’єктів навколишнього 

середовища і таким чином  гармонізувати взаємодію  людини з природою.  

  Виставка пройшла під лозунгом «За нас ніхто планету не врятує!» 



  

  

  Студенти виявили неабияку фантазію, креативність та  терпіння при 

виконанні своїх робіт.  

  



  

Перше місце комісія  одноголосно надала магістрам другого року 

навчання за фантастичне паперове плаття, яке виготовили та представили 

магістри другого року навчання Шевченко Аліна й Васейко Галина.   

 

Друге місце посіла робота магістрів першого року навчання Чубук Даши, 

Губченко Олі, Андрущенко Станіслава та Юдко Олександр  

«Збережемо Україну!»   

Третє місце зайняла робота «Моя зелена планета» бакалаврів другого  

курсу  Коростелевої Інни та Мощенського Владислава.   

  

  



  

  

  

У кінці виставки учасники виставки, академічна спільнота та 

стейкхолдери у галузі охорони довкілля зібралися для підведення підсумків у 

ауд. 43. 1-го корпусу. Представники Державної Екологічної інспекції 

ознайомилися з освітньо-професійною програмою Екологія. Також студенти 

поцікавилися у стейкхолдерів, на що саме потрібно звернути увагу у навчанні, 



для того щоб успішно працевлаштуватися як фахівці-екологи на 

регіональному ринку праці.  

Осипенко В.Г. порадив збільшити вивчення фахових компетентностей 

щодо здатності здобувачів вищої освіти проводити екологічний моніторинг та 

оцінювати поточний стан навколишнього середовища, зокрема 

використовувати інструментальні методи та засоби для проведення 

досліджень та обробки даних екомоніторингу. 

В.М. Мерефа також зазначив, що необхідно закцентувати вивчення 

здобувачами вищої освіти спеціальності 101 Екологія регіонального аспекту 

забезпечення екологічної безпеки, тому  порекомендував ввести до 

навчального плану освітню компоненту «Регіональна екологія», яка б 

враховувала набуття у майбутніх фахівців компетентностей щодо реалізації 

природоохоронних заходів та проектів з урахуванням регіональних 

особливостей. Також важливою фаховою компетентністю майбутніх фахівців-

екологів є здатність до виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з 

виробничою діяльністю, тому доцільно додати до навчального плану освітню 

компоненту «Оцінка екологічних ризиків».  

 

  

Кафедра екології, збалансованого  

природокористування  та захисту довкілля  


