
 

ЕКОЛОГ - ПРОФЕСІЯ МАЙБУТНЬОГО 

«О! Круто! Глобальне потепління, космос - є де 

розвернутися!» 

 

У майбутньому все більше місце займатимуть 

проблеми збереження навколишнього середовища. 

Попит на професійних екологів буде підвищуватися, 

але і будуть збільшуватися вимоги до них. Професія 

еколога стане однією з найбільш затребуваних і 

важливих. 

 
Ким я буду у якщо виберу професію еколога? 

1.Інженер-еколог, еколог, технік-еколог, інженер 

з охорони навколишнього середовища. 

    Робота на підприємствах, проектних 
організаціях. В даний момент кваліфіковані 
екологи необхідні для проведення експертиз при 
початку будівництва будь-яких житлових 

будівель, заводів, об'єктів транспортних доріг. Без позитивного висновку 
жодне з будівництв не почне роботи. Більш того, кожне підприємство 
повинно вести свою діяльність під пильним контролем інженерів- 
екологів. 

Інженер-еколог, який отримав необхідну 

кваліфікацію може розраховувати на досить 

прибуткове місце роботи в нафтохімічній, 

будівельної чи енергетичній галузях. 

 

2.Робота в державних органах управління в сфері 

екології (екологічна інспекція, Департамент 

екології та природних ресурсів, тощо). 

Це інспектори, спеціалісти, які контролюють 

діяльність підприємств, установ у галузі охорони 

довкілля. Також можна бути спеціалістом з благоустрою, державним 

службовцем по питанням екології тощо. 

Даний напрям особливо зацікавить тих, хто 
бажає робити свій кар’єрний ріст в 

державних контролюючих установах  



3. Екологічний аудитор (менеджер). 

На сьогодні підприємству, які бажають вийти на 

світовий ринок, необхідно відповідати екологічним 

стандартам. Знання стандартів серії ІБО та їх 

впровадження в організації обов'язкові вимоги до майбутніх екологів.  

Екологічний аудитор - професія, яка розкриває можливості для 

приватної діяльності у даній сфері та креативності.  

4. Професія еколога є міжнародною, що дає можливість працювати 

за кордоном, зокрема в транснаціональних компаніях  

Особливо зацікавить дана професія тих, хто хоче 

багато подорожувати та працювати в міжнародних 

екологічних організаціях, брати участь у міжнародних 

грантах. Робота в екоорганізаціях дає можливості 

вивчати природу, подорожувати, займатися 

улюбленою справою. У міжнародних грантах приймає 

участь і ПДАА (Tempus-Tacis, Східноєвропейський 

фонд, тощо). Це дає можливість студентам-екологам 

розпочати свою практичну діяльність під час навчання. 

Крім того, місце роботи кваліфікований  

еколог може знайти і в лабораторії, і в 

фермерському господарстві, і в науковій 

установі. 

 

Основні місця роботи екологів: 

- дослідні лабораторії  

- екологічні структури на підприємстві  

- заводи та фабрики 

 

- природоохоронні організації  

- будівельні компанії 

 
Перелік конкурсних предметів 

Обов’язкові предмети 

- Українська мова та літ-ра 

Предмети на бюджет і контракт 

- Біологія (обов’язковий) 

- Хімія, Географія або Математика     

(один предмет на вибір) 

Предмети лише на контракт 

- Історія України (обов’язковий) 

- Географія або Біологія  

  (один предмет на вибір) 

КОНТАКТИ 

Полтавська державна аграрна академія 

вул. Сковороди 1/3, Полтава 36003 

Приймальна комісія 

тел. +38 (0532) 60-73-94, 
моб.тел:+38(095)059-44-39,  

+38(096)175-63-21 

Кафедра екології, збалансованого 

природокористування та захисту довкілля  
1-й учбовий корпус, каб. 43 

Деканат факультету агротехнологій та 

екології 

тел. +38 (0532) 56-58-01 


