
Круглий стіл за участі випускників спеціальності 101-Екологія 

   27 грудня 2019 року на кафедрі екології, збалансованого 

природокористування та захисту довкілля пройшла зустріч академічної 

спільноти, здобувачів першого та другого рівня вищої освіти спеціальності 101 

Екологія та випускників кафедри. Були запрошені: директор Департаменту 

екології та природних ресурсів  Полтавської облдержадміністрації 

Брикульський М.В., заступник начальника Державної Екологічної інспекції у  

Полтавській області Марефа В.М., директор ТОВ "Арніка Органік" С.М. 

Середа. 

На зустрічі виступили випускники кафедри екології, збалансованого 

природокористування та захисту довкілля: 

1) Дігтярь Євген Сергійович - головний спеціаліст відділу екологічного 

нагляду (контролю) атмосферного повітря - державний інспектор з 

охорони навколишнього природного середовища Центрального округу 

(випускник 2017 року) з доповіддю «Екологічне інспектування як 

елемент екологічного управління». 

2) Карпенко Яна Олександрівна – еколог приватного підприємства 

«Юридична компанія «Фелікс Арт-А»» (випускник 2018 року) з 

доповіддю «Екологічний менеджмент на виробництві. Екологічна 

документація». 

3) Андрущенко Станіслав Олегович - еколог приватного підприємства 

«Юридична компанія «Фелікс Арт-А»» (випускник 2019 року) з 

доповіддю «Особливості розробки екологічної документації у сфері 

поводження з відходами». 

4) Макєеєва Ольга Валеріївна, керівник громадської організації – «Нова 

Полтава» (випускник 2015 року) з доповіддю «Проблема відходів для 

суспільства: локальний, регіональний та глобальний аспект.  

5) Губченко Ольга Миколаївна – ст. лаборант в лабораторії ТОВ «Стасі 

Насіння» (випускник 2019 року) з доповіддю «Екологічна безпека 

продуктів харчування». 

 



Науково-педагогічний працівники кафедри екології, збалансованого 

природокористування та захисту довкілля, роботодавці, випускники та 

здобувачі вищої освіти проведи обговорення щодо удосконалення ОПП 101 

Екологія першого та другого рівня вищої освіти, зокрема визначили таке: 

- рекомендовано збільшити обсяг годин на практичну підготовку в 

сертифікованій лабораторії Агроекологічного моніторингу, адже 

лабораторні дослідження є основою для розробки екологічної 

документації, зокрема процедури проведення ОВД, післяпроектного 

моніторингу, дозволів на викиди тощо; 

- доцільно збільшити обсяг годин на вивчення освітньої компоненти 

«Упраління екологічною безпекою», адже реалії сучасного етапу 

розвитку України демонструють низьку результативність 

уніфікованих механізмів регулювання природокористування та 

збереження довкілля. Тому постає необхідність підготовки 

високоякісних фахівців-екологів, спроможних розробляти стратегії 

ефективної системи управління екологічною безпекою на 

загальнодержавному і регіональному рівнях з урахуванням 

стратегічних пріоритетів розвитку регіонів.  

 

Зустріч пройшла в дружній атмосфері. Чекаємо нових зустрічей! 

 

 


