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Відгук про освітньо-професійну 
програму «Екологія»

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти в сфері охорони 
навколишнього природного середовища в сучасних умовах є дуже важливою. 
Освітньо-професійна програма «Екологія», яка представлена у вашому 
навчальному закладі пропонує комбінований підхід до вивчення питань у галузі 
екології, охорони навколишнього природного середовища та 
природокористування через теоретичне та практичне навчання. Освіта за цим 
напрямом формує у здобувачів вищої освіти комплекс знань, умінь та навичок в 
галузі екології, охорони навколишнього середовища та природокористування.

Освітньо-професійна програма, розроблена робочою групою кафедри 
хімічної інженерії та екології факультету інженерії СНУ ім. В. Даля має на меті 
підготовку висококваліфікованих і професійних екологів, здатних вирішувати 
науково-практичні задачі та питання щодо зменшення рівня антропогенного 
впливу на природне середовище, розробляти ефективні природоохоронні 
заходи, а також, розв’язувати практичні завдання у галузі екології та охорони 
навколишнього природного середовища. Програма спрямована на формування 
фахових та загальних компетенцій, які необхідні у професійній діяльності 
фахівців-екологів під час роботи у природоохоронних відділах підприємствах, 
установах, організаціях, які займаються природоохоронною діяльністю.

В Україні з 01.01.2020 року набрав чинності Закон України «Про Основні 
засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 
2030 року». Реалізація зазначеної стратегії буде ефективною під час виконання 
її не тільки на державному, а й на обласному та місцевому рівнях. Вирішення 
багатьох питань, пов’язаних з реалізацією державної екологічної політики,
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екологічною безпекою, врахуванням екологічних прав населення відповідної 
території не можливо без професійних спеціалістів у сфері екології.

Пріоритетними напрямами вирішення багатьох питань є здійснення 
контролю за дотриманням земельного, водного і природоохоронного 
законодавства, використання і охорони земель, природних ресурсів 
загальнодержавного та місцевого значення, відтворення лісів, підвищення 
родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності; розробка та 
забезпечення виконання регіональних екологічних програм; звітування про їх 
виконання; інформування населення про екологічно небезпечні аварії та 
ситуації, стан довкілля та інші.

Більшість спеціалістів, які займають посади еколога не мають належної 
професійної освіти. З нашого боку ми наполягаємо на тому, щоб спеціаліст з 
екології мав освіту в галузі знань «Природничі науки» або «Екологія», та 
спеціальні фахові знання що пов’язані з охороною навколишнього природного 
середовища.

Освітньо-професійна програма укладена відповідно до вимог Стандарту. 
При її розробці враховувались вимоги та пропозиції фахівців, які працюють у 
сфері екології, відповідає сучасним вимогам, та може бути рекомендована до 
практичного застосування.

У той же час в програмі рекомендуємо звернути увагу на вивчення 
фахових компетентностей щодо більш детального вивчення законодавства за 
напрямом охорони навколишнього природного середовища та реалізації 
державної політики за цим напрямом.
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Випускники Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля, які працюють в Департаменті комунальної власності, земельних, 

майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної
державної адміністрації

Заступник начальника управління- 
начальник відділу з питань ведення 
заповідної справи, природних 
ресурсів та екомережі управління 
земельних, водних та природних 
ресурсів Світлана ДОЛЖЕНКО

Головний спеціаліст відділу моніторингу 
довкілля та поводження з відходами 
управління екології 
та природних ресурсів Наталія БАБЄНКОВА

Головний спеціаліст відділу моніторингу 
довкілля та поводження з відходами 
управління екології ,
та природних ресурсів Наталія МАКАРЕНКО

Головний спеціаліст відділу 
атмосферного повітря, 
надрокористування та оцінки 
впливу на довкілля управління екології 
та природних ресурсів Вікторія МАНЬКО

Головний спеціаліст відділу 
програм, регуляторної політики та 
інформаційно-організаційного 
забезпечення управління екології 

та природних ресурсів Анасатія ЛІСОВА


