
Витяг 

з протоколу № 8 засідання кафедри екології 

           від 13 лютого  2019 р. 

Голова: Волошина Н.О. 

Секретар: Лазебна О.М.  

 

Присутні: 

Волошина Н.О. – завідувач кафедри екології, професор, доктор біол. наук; 

Лазебна О.М. – секретар кафедри, доцент, канд.пед.наук; 

Шевченко В.Г. – доцент, канд.біол.наук; 

Компанець Е.В. – доцент, канд. сільськогосп. наук; 

Красільнікова Т.М. – доцент, канд.техн.наук; 

Гармата О.М. – доцент, канд.пед.наук; 

Лавріненко В.М. – ст. викладач, канд.біол.наук; 

Лапига І.В. – доцент, канд.пед.наук. 

Запрошені: 

Мальований А.М. - начальник управління екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київради (КМДА); 

Риженко Н.О. завідувач кафедри екології та екологічного контролю Державної 

екологічної академії післядипломної освіти та управління.  

Карпенко Ю.О. - завідувач кафедри екології та охорони природи Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, доцент, кандидат 

біологічних наук; 

Кільдеров Д.Е. – д.пед.н., професор, декан інженерно-педагогічного факультету  

Бондаренко Л.І. – здобувач вищої освіти, денної форми навчання зі спеціальності 

101 Екологія, магістр; 

Варварецька С.В. – здобувач вищої освіти, денної форми навчання зі спеціальності 

101 Екологія, магістр; 

Бондар К.С. – випускник кафедри екології, денної форми навчання зі спеціальності 

101 Екологія НПУ імені М.П. Драгоманова, магістр. 

 

Порядок денний: 

Про результати громадського обговорення освітньо-професійної програми 

«Екологія антропогенно змінених територій» зі спеціальності 101 Екологія рівня 

вищої освіти «Бакалавр» для 2019-2020 н.р.  

 

Слухали: 

      Про результати громадського обговорення освітньо-професійної програми 

«Екологія антропогенно змінених територій» зі спеціальності 101 Екологія рівня 

вищої освіти «Бакалавр» для 2019-2020 н.р.  

 

Виступили: 



Шевченко В.Г. – гарант  освітньо-професійної програми «Екологія 

антропогенно змінених територій» зі спеціальності 101 Екологія рівня вищої освіти 

«Бакалавр» про доцільність внесення змін до ОПП та навчальних планів. 

Гармата О.М. повідомив, що до обговорення освітньо-професійної програми 

«Екологія антропогенно змінених територій» зі спеціальності 101 Екологія 

залучались випускники кафедри, науково-академічна спільнота, роботодавці, 

здобувачі вищої освіти, які внесли пропозиції та зауваження. 

Він зазначив, що на всі пропозиції та зауваження було відреаговано. Освітньо-

професійну програму скориговано.  

Волошина Н.О. вказала на доречні зміни щодо назви курсу «Екологічна 

експертиза» на «Оцінка впливу на довкілля», що пов’язано зі зміною екологічного 

законодавства та введенням з дію Закону України «Про Оцінку впливу на 

довкілля» та Закону України « Про стратегічну екологічну оцінку». Також, за 

позитивне визнано збільшення кількості кредитів на дисципліну, оскільки 

розрахунок і процедура вимагають методичних компетенцій фахівця-еколога і є 

потребою соціальних запитів суспільства на шляху до Євроінтеграції. 

Бондар К.С. підтримала зміни до освітньо-професійної програми «Екологія 

антропогенно змінених територій» як таку, що відповідає потребам сучасного 

розвитку й розбудови України. Водночас, долучилася до корекції програми в 

частині курсу «Оцінка впливу на довкілля». Працюючи в зазначеній сфері, 

підтримала зміни. 

 

Ухвалили: 

1. За результатами громадського обговорення освітньо-професійної 

програми «Екологія антропогенно змінених територій» зі спеціальності 

101 Екологія ступеня вищої освіти «Бакалавр» для для 2019-2020 н.р.  клопотання 

перед Вченою радою факультету природничо-географічної освіти та екології 

розглянути проект освітньо-професійної програми  зі змінами. 

2. Порушити клопотання про внесення змін в робочі навчальні плани на 

2019-2020 н.р. 

Результати голосування: 

За:14 

Проти:0 

Утрималося:0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Завідувач кафедри екології                                         Н.О. Волошина 

Секретар                                                                        О.М. Лазебна 


