
Студентська наука на кафедрі екології 

 Новий навчальний рік на кафедрі екології розпочався цікаво та плідно.  

Створено навчально-науковий студентський гурток «Зелена варта» для 

студентів І-ІІІ курсу, студентський керівник гуртку бакалавр ІІІ курсу Кузенко 

Людмила. Головними завданнями гуртку є поглиблення наукових знань студентів 

з екологічного спрямування, допомога з визначенням напрямку наукових 

досліджень та організації науково-дослідницької роботи студентів. 

 Працює на кафедрі також науково-дослідницкий гурток «Еколог-дослідник» 

для студентів четвертого курсу та магістрів кафедри, метою якого є розвиток і 

реалізація наукового потенціалу талановитих студентів кафедри в галузі екології 

та охорони навколишнього середовища (студентський керівник магістр першого 

року навчання Чубук Дарія).  

Гуртківці прийняли активну участь у науково-дослідній та організаційній 

роботі кафедри екології.  

На засіданнях гуртку «Зелена варта» заслухано такі питання: «Стан 

гідроекосистеми Полтавської області» 7.11.2018р. (відп. студ. ІІ курсу 

Капроненко А.); «Електрокари: за і проти» 14.11.2018р. (відп. Мощенський В.). 

     
Студентами гуртку проведено презентації: 

 «До 70-річчя заснування Міжнародного союзу охорони природи», 5.10.2018р. 

(відп. керівники гуртків Кузенко Л. та Чубук Д.); 

«Здорове харчування. Ми те – що ми їмо», 24.10.2018р. (відп. Мощенський В., 

Глазунова В.). 

Студенти другого курсу Мощенський В. та Глазунова В. прийняли активну 

участь у профорієнтаційній роботі кафедри. 

      
Студентами гуртку «Еколог-дослідник» проведено презентацію програми 

«Зелений офіс», яка зараз впроваджується кафедрою екології, збалансованого 

природокористування та захисту довкілля, 16.10.2018р. (відп. студенти, 

Андрющенко С., Сергієнко А., Чубук Д.,  Мощенський В.);  

Проведено засідання гуртку «Еколог-дослідник»  за такими темами: 



«Оцінка біоенергетичного потенціалу Полтавської області», 7.11.2018 р. (відп. 

магістр  і року навчання Андрущенко С. та ст. ІІІ курсу Ярош О.); «Напрямки 

екологічної діяльності Полтавської державної аграрної академії», 14.11.2018р., 

(відп. керівник  гуртку Чубук Д.); «Оцінка екологічного стану території навколо 

навчального комплексу ПДАА», 21.11. 2018р. (відп. студ. ІУ курсу Чальцев Д. та 

Беличко Р.). 

За активною участю всіх гуртківців на кафедрі проведено два круглих столи:  

«Екологія. Довкілля. Молодь», 10.10.2018р. 

«Екологія людини», 31.11.2018р. 

   Гуртківці прийняли участь у підготовці творчих робіт на виставки: 

«Збережемо ресурси планети» 3.10.2018р.,  

«Багряна феєрія», 17.10.2018р., 

«Перетворимо відходи у мистецтво», 5.11.2018р., 

«Збережи ялинку», 5.12.2018р., 

«Зроби годівничку – збережи синичку» 26.12.2018р. 

   
Студент ІІ курсу Ярош О. з науковою роботою «Оцінка біоенергетичного 

потенціалу Полтавської області» посів ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі 

«Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні», КНАУ, грудень 

2018р. (Керівник - зав. кафедри, д.е.н. Самойлік М.С.). 

        
Члени гуртків на підсумковому науково-практичному семінарі кафедри 

виступили з доповідями, які було опубліковано в  збірнику Міжнародної інтернет-

конференції «Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у 

контексті стратегії сталого розвитку», Полтава, 28.11.2019р. 

 В планах кафедри багато цікавих ідей, задумів та сподівань.   

Бажаємо гуртківцям натхнення та подальших успіхів!       


