
ПРОТОКОЛ №1 

засідання круглого столу щодо започаткування  

освітньо-професійної програми «Екологія» за спеціальністю 101 Екологія  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти    

від 14.12.2015р. 

 

ПРИСУТНІ: Кюрчев В.М. – ректор університету д.т.н., професор;  Ломейко 

О.П. – проректор з НПР к.с.-г.н., доцент; Іванова І.Є. – декан ф-ту АТЕ к.с.-

г.н., доцент; Подшивалов Г.В. – директор Інституту після дипломної освіти та 

дорадництва; Волох А.М. – д.б.н., професор кафедри ЕОНС; Халіман І.О. – 

завідувач кафедри ЕОНС к.б.н., доцент; професор Лисенко В.І., доцент 

Федюшко М.П., ст. викладач  Щербина В.В., асистент Ганчук М.М., асистент  

Ткаченко М.Ю., асистент Марушкіна О.О., асистент Антоновський О.Г. та 

представники потенційних роботодавців та науковців: Ніколаєв В. А. – 

директор ДП «Мелітопольське лісомисливське господарство»; Бусел В. А. – 

старший науковий співробітник НПП «Великий луг»; Греджев В. І. – директор 

ТОВ «Федорівка»; Воровка В. П. – директор підприємства «Центр 

екологічного управління» к. геогр. н., доцент. 

Порядок денний: 

1. Про обговорення та започаткування освітньо-професійної програми 

«Екологія» за спеціальністю 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти   та навчального плану набору 2016 року. 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Халіман І.О. ознайомив присутніх щодо готовності кафедри започаткувати 

для студентів 2016 року набору освітньо-професійну програму «Екологія».  

Потреба у підготовці фахівців зі спеціальності 101 екологія обумовлена тим, що 

у місцях аграрного виробництва відбувається інтенсивне скорочення 

біологічного різноманіття, засолення ґрунтів, забруднення їх та водойм 

органічними речовинами, пестицидами та залишками мінеральних добрив. Це 

викликає прискорену евтрофікацію водойм, погіршує якість 

сільськогосподарської продукції, а у деяких місцях унеможливлює мешкання 

людей взагалі. Поміж іншим, передбачається створення технологій щодо 

відновлення степової біоти, луків та інших структур, поліпшення якості питної 

води у відкритих джерелах тощо, що має позитивно вплинути на розвиток 

сільських територій.  

 

2. Волох А.М. у своїй доповіді звернув увагу, що на кафедрі екології та 

охорони навколишнього середовища ТДАТУ успішно функціонує наукова 

школа за напрямком: «Створення екологічно безпечних умов мешкання диких 

тварин в природних та штучних екосистемах». Започатковані д.б.н., проф. 

Лисенком В.І. та д.б.н., проф. Волохом А.М. її основні наукові концептуальні 

положення нині успішно розвиваються і удосконалюються.  



3.  Лисенко В.І. зазначив, що наукові дослідження проводяться на наукових 

стаціонарах, якими є території біосферного заповідника «Асканія-Нова», 

Карадазького природного заповідника, державних ландшафтних заказників 

«Старобердянський ліс» та «Коса Обитічна», Запорізької атомної 

електростанції, на багатьох сільськогосподарських підприємствах, Азово-

Сиваському та Приазовському національних природних парків. Особлива 

роль у їх проведенні надається філіям кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища, які створені у Азово-Сиваському та 

Приазовському національних природних парках. 

 

4. Федюшко М.П. представила на розгляд присутнім проекти навчального 

плану та освітньо-професійної програми «Екологія». Цілі ОП відповідають 

основним принципам стратегічного планування в університеті та сучасним 

вимогам щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 

(ESG. 2015) та спрямовані на підготовку фахівців, здатних розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 

екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування. 

 

     У подальшій дискусії прийняли активну участь: Бусел В. А. – старший 

науковий співробітник НПП «Великий луг» та Греджев В. І. – директор ТОВ 

«Федорівка». У своїх виступах вони надали позитивну оцінку проекту 

освітньо-професійної програми «Екологія». 

      Усі виступаючі зазначили, що проект освітньо-професійної програми 

«Екологія» та навчальний план для вступників 2016 року для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти всебічно охоплює компетентності та 

програмні результати навчання щодо підготовки бакалаврів з екології.  

 

        За результатами круглого столу було прийнято рішення започаткувати для 

студентів 2016 року набору освітньо-професійну програму «Екологія», надати її 

на розгляд Вченої ради  університету та вести в дію з 01.09.2016 року. 

 

 

 

 

 

Головуючий                                                                 А.М. Волох  

Секретар                                                                       В.В. Щербина  

 


