
КРУГЛИЙ СТІЛ «ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»  

  На кафедрі екології, збалансованого природокористування  та захисту 

довкілля продовжується організація круглих столів з обговорення  шляхів  

вирішення глобальних екологічних проблем людства за участі академічної 

спільноти та стейкхолдерів.   

 31 жовтня 2018 року за участю викладачів, студентів, випускників, 

науковців кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту 

довкілля, кафедри захисту рослин та кафедри землеробства та агрохімії                      

ім. В.І.Сазанова, а також запрошених учасників – представників Громадських 

організацій «Нова Полтава», «Зелений світ», Комунальної організації 

«Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, відбувся круглий стіл 

«Екологія людини», на якому розглядались різнопланові аспекти взаємодії 

«людина-довкілля» в складних антропоекосистемах.  

  За круглим столом виступили наступні представники академічної 

спільноти та стейкхолдерів.   

Доктор сільськогосподарських наук, професор Писаренко П.В., голова 

Полтавського відділення «Зелений світ», який довів до присутніх своє бачення 

щодо вирішення проблеми відновлення здоров’я населення, шляхів 

забезпечення повноцінним харчуванням на Україні та важливість 

просвітницької роботи екологів  з питань здорового способу життя.  

Завідувач кафедри захисту рослин, д.с.-г.н., проф. Писаренко В.М., член 

ГС «Полтавське товариство сільського господарства», який проаналізував  

вплив антропогенних чинників на здоров’я людини та  підкреслив 

необхідність дбайливого відношення нашого суспільства до головного 

національного багатства нашої країни – землі та природних надр.  

  

  
    



З доповіддю «Екологообумовлені хвороби суспільства» виступила 

випескниця кафедри екології (2017 року) Макеєва Ольга Валеріївна 

проедставник громадської організації – «Нова Полтава», яка зазначила 

проблему залежності стану здоров’я та стану навколишнього природного 

середовища. У даному аспекті, як зазначила доповідачка, бажано закцентувати 

увагу при підготовці фахівців-екологів на вивчення поточного стану 

навколишнього природного середовища з урахуванням екологічних ризиків 

для здоров’я людини у освітній компоненті «Екологія людини».  

З доповіддю «Набуття  soft skills – важливий елемент розвитку 

особистості» виступив представник Комунальної організації «Інститут 

розвитку міста» Полтавської міської ради Артем Яровий, який зазначив, що 

важливим аспектом розвитку особистості, як майбутнього фахівця, є набуття  

soft skills та рекомендував додати до навчального плану наступну освітню 

компоненту – «Етика і естетика». 

З доповідями виступили також студенти-гуртківці наукових 

студентських гуртків «Зелена варта» та «Еколог-дослідник» щодо:  

- органічного харчування з тезою «Ми є те, чим ми харчуємося»   

(магістр другого року навчання  Карпенко Яна, бакалавр 2-го курсу  

Мощенський Владислав, магістр першого року навчання  Чубук Даша); 

- екологічної стійкості території Полтавської області та впливу 

промислових об’єктів Полтавської області на стан довкілля та здоров’я 

населення  (бакалавр 2-го курсу Глазунова Вікторія та Дяченко Аліна);  

- правил дотримання здорового способу життя   (бакалавр 2-го курсу 

Кузенко Людмила);  

- впровадження методик встановлення підземних контейнерів для 

збирання твердих відходів (Магістр 1-го року навчання Андрущенко 

Станіслав) та ін. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Інтерес присутніх викликала також доповідь студента другого курсу 

Владислава Мощенського з порівнянням  екологічної безпечності, переваг та 

недоліків електрокарів та автомобілів з ДВЗ.  

  

  
На круглому столі було також презентовано розроблену програму   

«Зелений офіс», яка впроваджується на  кафедрі екології.   Заплановано заходи 

з оптимізації робочих місць та створення зони відпочинку; освітлення та 

озеленення кафедри; забезпечення кліматичних умов відповідно до  

нормативів.  

    

  
Круглий стіл пройшов у дружній, продуктивній атмосфері. Студенти 

мали змогу поспілкуватися із стейкхолдерами, випускниками даної 

спеціальності, отримати користні поради. З іншої сторони, студенти показали 

свої наукові здобутки та надали рекумендації академічній спільноті, зокрема 

як організувати «Зелений офіс». Також отримані цінні зауваження до 

удосконалення освітньо-професійної програми «Екологія» для підготовки 

високоякісних фахівців-екологів. 

Готуємося до нових круглих столів!    


