
Зустріч випускників.   

28 грудня 2018 року на кафедрі екології, збалансованого 

природокористування та захисту довкілля пройшла зустріч академічної 

спільноти, здобувачів першого та другого рівня вищої освіти спеціальності 

Екологія та випускників кафедри.    

На зустрічі пройшли виступи випускників 2017 року:   

1) Сауліної Лідії Олегівни (керівника наукових гуртків «Любителі домашніх 

тварин», «Барви природи» Полтавського обласного еколого-  

натуралістичного центру учнівcької молоді) щодо важливості екологічної 

освіти як у середній, так і у вищій школі;   

2) Похилко Костянтина Олеговича (оператора з добування нафти, газу та 

конденсату ГПУ, Полтавагазвидобування), щодо важливості набуття 

фахових компетентностей здобувачами вищої освіти у галузі екологічної 

безпеки на виробництві, зокрема щодо нормування антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище нафтогазового комплексу, адже 

це є важливим питанням для Полтавської області;   

3) Макєеєвої Ольги Валеріївни, проедставника громадської організації – 

«Нова Полтава» щодо імплементації екологічних імперативів до концепції 

розвитку суспільства. У даному аспекті, як наголосила випускниця, 

екологічна освіта є важливою не тільки для здобувачів вищої освіти 

спеціальності Екологія, але і усіх спеціальностей ПДАА, адже від 

розуміння екологічних проблем та їх розв’язання залежить наше майбутнє.   



   
Також на зустрічі виступила випускниця 2018 року, яка тільки два дні 

тому захистила диплом – Карпенко Яна Олександрівна, яка відмітила, що набуті 

нею результати навчання дозволили їй знайти роботу за фахом – еколог в 

компанії «Фелікс Арт-А».   

   
Також НПП кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту 

довкілля, випускники та здобувачі вищої освіти провели обговорення щодо 

удосконалення ОПП Екологія першого та другого рівня вищої освіти.   

Було рекомендовано у зв’язку зі скасуванням Закону України «Про 

екологічну експертизу» замінити освітню компоненту «Екологічна експертиза» 

на «Екологічний менеджмент, експертиза та інспектування», з включенням до 

вивчення майбутніми спеціалістами процедур реалізації СЕО, ОВД та ОВНС.   

Також в умовах сьогодення рекомендовано збільшити обсяг годин на 

вивчення освітньої компоненти «Оцінка екологічних ризиків», направлену на 



формування фахових компетентностей у майбутніх фахівців щодо оцінки впливу 

техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних 

ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.   

Враховуючи виклики сьогодення, рекомендовано також більше приділити 

уваги вивченню питань ресурсно-екологічної безпеки регіону, зокрема, 

впровадження проектів замкнутих систем матеріально-сировинних ресурсів. 

Особливо це є важливим питанням для нафтогазового комплексу області, який є 

досить потужним на Полтавщині. Зустріч пройшла в дружній атмосфері. Чекаємо 

нових зустрічей!   

     


