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Сучасні тенденції розвитку галузі потребують новітніх

підходів до оптимізації взаємодії суспільства та природи.

Випускник спеціальності «Технології захисту

навколишнього середовища» є основним учасником

професійній діяльності у сфері захисту довкілля,

проектування природоохоронних технологій та

збалансованого природокористування.

Робота фахівця з технологій захисту навколишнього

середовища потребує вміння професійної діяльності у

сфері 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 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:
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інженер з питань охорони навколишнього середовища;

інженер з природокористування;

інженер з техногенно-екологічної безпеки;

інженер з використання природних ресурсів;

фахівець з відтворення природних екосистем;

завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного,

конструкторського, проектного та ін.);

начальник дослідної організації.
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Перший (бакалаврський) рівень - Технології захисту навколишнього середовища

Освітня програма орієнтована на інженерні аспекти екологічної діяльності. В навчальній

програмі «Технології захисту навколишнього середовища» вивчається поглиблено

інженерія та управління довкіллям, оцінка екологічної ефективності технологій

виробництва, розробка природоохоронних технологій

Другий (магістерський) рівень - Технології 

захисту навколишнього середовища

Передбачає набуття здобувачами

компетентностей, спрямованих на розв’язання

комплексу проблем у сфері захисту міського

середовища від техногенно-екологічних загроз, і

забезпечує підготовку фахівців, здатних

вирішувати практичні проблеми впровадження

та ефективного використання технологій

захисту навколишнього середовища на

урбанізованих територіях.

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 наукових та проєктних

організаціях природоохоронного спрямування, на

підприємствах, які потребують запровадження заходів із

захисту довкілля, в органах державного нагляду

(контролю) за станом довкілля, органах державної влади

та місцевого самоврядування.

Можливості наших студентів та випускників

Регулярно 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.

Кращі випускники кафедри успішно працюють провідними експертами державних екологічних служб,

керівниками міжнародних екологічних проєктів, завідувачами відділів великих компаній та власниками

приватних фірм з охорони навколишнього середовища в Україні та закордоном: США, Ізраїлі, Німеччині,

Португалії та Фінляндії.

Наші випускники:

Докладніше:

Третій (освітньо-науковий) рівень – Технології

захисту навколишнього середовища (доктор

філософії)

Підготовка висококваліфікованих дослідників у сфері

технологій захисту довкілля, сприяння всебічному

розвиткові людини як особистості та найвищої цінності

суспільства, формування навичок викладача та

науковця, спроможного вирішувати комплексні

прикладні проблеми забезпечення якості довкілля та

досягнення цілей сталого розвитку.

координаторка з питань кліматичної політики Центру екологічних

ініціатив «Екодія» Євгенія Засядько :
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