
КРУГЛИЙ СТІЛ 

«Шляхи узгодження підготовки фахівця-еколога з потребами 

ринку праці» 

 
У Полтавській державній аграрній академії 25 лютого 2021 року 

відбулося засідання круглого столу «Шляхи узгодження підготовки фахівця-

еколога з потребами ринку праці» .  

Організатори, кафедра екології, збалансованого природокористування 

та захисту довкілля, на чолі із завідувачем Олегом Міщенко винесли на 

розгляд учасників цілу низку питань: сприяння створенню та впровадженню 

інформаційно-технічних засобів для збирання, обміну та спільного 

використання даних з метою підготовки бакалаврів з екології, враховуючи 

потреби ринку праці; активізація співпраці з ПДАА та установами 

(організаціями) екологічного спрямування; розробка та реалізація програм 

екологічного спрямування у різних сферах життєдіяльності Полтавщини; 

просування ідей сталого розвитку та їх практична імплементація. 

 

 

У роботі круглого столу взяли участь керівник Інспекції по контролю 

за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста Полтава Максим 

Малько, старший інспектор Віктор Булата та заступник голови Подільської 

ради у м. Полтава Сергій Бойко, Державний інспектор з охорони 

навколишнього середовища Центрального округу Юлія Костюченко, 

начальник відділу охорони навколишнього середовища Бурової компанії 

«Укрбурсервіс» Ольга Макеєва, викладачі факультету агротехнологій та 



екології, здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 

спеціальністю 101 Екологія. 

 

 

Офіційно відкрив круглий стіл декан факультету агротехнологій та 

екології Микола Маренич, який наголосив, що подібні заходи є дуже 

актуальними в умовах сьогодення, адже стратегічна екологічна оцінка як 

один з екологічних кроків до євроінтеграції потребує вирішення низки 

екологічних проблем, тож дуже добре, що однодумці у цій справі: 

уповноважені представники Інспекції по контролю за благоустроєм, 

екологічним та санітарним станом міста Полтава та Державна екологічна 

інспекція Центрального округу можуть спільними зусиллями наблизитися до 

вирішення питань з підготовки бакалавра-еколога, враховуючи стандарт 

вищої освіти МОН України та потреби ринку праці. 

 

 

Робоча частина розпочалася із доповіді доктора сільськогосподарських 

наук, професора, завідувача кафедри рослинництва Володимира Гангура. 

До доповіді долучилися уповноважені представники Інспекції по контролю 



за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста Полтава, до числа 

яких увійшов Віктор Булата, який наголосив на необхідності запровадження 

дієвої системи контролю за здійсненням екологічної експертизи проектів та 

виконанням у повному обсязі запланованих екологічних заходів і робіт на 

Полтавщині. 

 

 
 

Значну увагу учасники круглого столу приділили вирішенню 

енергетичних проблем держави й реалізації проектів у галузі 

відновлювальної енергетики. Володимир Калініченко - завідувач 

лабораторії «Енергозбереження та відновлювальних джерел енергії» 

зауважив, що енергозбереження та ВДЕ мають не тільки економічну 

складову, але й є значно зменшують антропогенне навантаження. 

 



Серед інших нагальних питань були дискусійні доповіді за 

результатами виробничої практики здобувачів вищої освіти 3 і 4 курсів 

першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 101 Екологія: Григорія 

Матухно, 101 ЕКОЛ_бд_31, Вікторії Глазунової, 101 ЕКОЛ_бд_41 Ольги 

Невечері, 101 ЕКОЛ_бд_31 Аліни Дяченко, 101 ЕКОЛ_бд_41 Олени 

Резнікової, 101 ЕКОЛ_бд_41. 

 

 

 

Насамкінець учасників круглого столу відзначили відповідними 

сертифікатами. 



 

 

Задля забезпечення постійної ефективної співпраці були враховані 

пропозиції стейкхолдерів стосовно ОПП Екологія, підписано рецензії-

відгуки з Інспекцією по контролю за благоустроєм, екологічним та 

санітарним станом міста Полтава та з Державною екологічною інспекцією 

Центрального округу, визнаючи один одного стратегічними партнерами і 

направляючи свої зусилля на розвиток співробітництва в освітній, науковій, 

виробничій та інноваційній сферах. Досягнуто домовленості про проведення 

виробничих та науково-дослідних практик на базі зазначених структур.  

 

 

 
 


