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101 Екологія

кафедра Інженерної екології міст 

НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ                    ХНУМГ імені О. М. Бекетова

Сучасні тенденції розвитку галузі потребують новітніх

підходів до оптимізації взаємодії суспільства та природи.

Випускник спеціальності «Екологія» є основним

учасником професійній діяльності у сфері екології,

охорони довкілля та збалансованого

природокористування.

Робота фахівця з екології потребує вміння професійної

діяльності у сфері екології, охорони довкілля та

збалансованого природокористування; вимагає

уважності, чіткості та відповідальності, точності,

наполегливості, впевненості, активності та

зосередженості в будь-яких умовах. Вимагає вміння

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати

практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля та

збалансованого природокористування, що передбачає

застосування основних теорій та методів наук про

довкілля, та характеризуються комплексністю та

невизначеністю умов.

Основні посади, які можуть обіймати фахівці:

провідний спеціаліст з питань екології, співробітник науково-дослідної установи

в галузі природничих наук, менеджер з природокористування;
інженер з техногенно-екологічної безпеки;
інженер з охорони навколишнього середовища; 
інспектор з використання природних ресурсів;
інспектор з охорони природно-заповідного фонду та рекреації, експерт з екології
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Перший (бакалаврський) рівень - Екологія

Результати навчання

Освітня програма орієнтована на природничі аспекти екологічної діяльності. В навчальній

програмі з «Екології» основна увага приділяється моніторингу та діагностиці стану міських та
регіональних екосистем, їх математичному моделюванню, оцінці впливу на довкілля тощо.

Другий (магістерський) рівень - Екологія міст

Результати навчання

Магістерська освітня програма реалізується в рамках міжнародного проєкту за програмою

Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ «Багаторівнева система освіти з питань кліматичних послуг,

адаптації до змін клімату та їх пом’якшення для державних, галузевих та муніципальних

структур в Україні–ClimEd» (2020–2023, післяпроєктний період 2024–2029 рр.).

Наші переваги:

- спрямованість освітньої програми на запити здобувачів освіти

і представників ринку праці;

- використання сучасних технологій;

- практико-орієнтована організація навчання;

- робота з сучасним забезпеченням;

- співпраця з міжнародними вищими навчальними закладами та

підприємствами;

- значна кількість бюджетних місць;

- участь у вітчизняних та міжнародних конкурсах, практиках,

проєктах та олімпіадах;

- наявність наукових шкіл;

- врахування інтересів здобувачів;

- наявність дослідницької матеріально-технічної бази;

- застосування форм і методів навчання та викладання із
застосуванням інноваційних технологій.

Випускники працюють у міжнародних наукових та

проєктних організаціях екологічного спрямування,

в органах державного нагляду (контролю) за

станом довкілля в Україні та за кордоном: США, Ізраїлі,

Німеччині, Португалії та Фінляндії.

Можливості наших студентів та випускників

Студенти старших курсів і аспіранти кафедри, що вільно спілкуються англійською мовою та проходять

конкурсний відбір, мають можливість навчатися і стажуватися за кордоном: кафедра плідно співпрацює

з дослідницькими та вищими навчальними закладами Фінляндії, Великобританії, Швеції, Естонії, Італії,

Німеччини, Угорщини, міжнародними організаціями – Програмою з охорони довкілля ООН, ЄБРР,

Британською та Американською Радами.

Кафедра має міжнародне визнання і залучається до виконання наукових проєктів ООН, UNEP, IREX в

якості координатору та учасника досліджень екологічних проблем України та інших країн, підвищує якість

і модернізує навчальний процес шляхом участі в Європейських освітніх проєктах програм ERASMUS.

Кращі випускники кафедри успішно працюють провідними експертами державних екологічних служб,

керівниками міжнародних екологічних проєктів, завідувачами відділів великих компаній та власниками

приватних фірм з охорони довкілля в Україні та за кордоном: США, Ізраїлі, Німеччині, Португалії та

Фінляндії.

Наші випускники:

Докладніше:

Ірина Малишева  - експертка з проєктного менеджменту 

та моніторингу і оцінки
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