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Запрошуємо на навчання за спеціальністю 101 Екологія

Вступивши до нас Ви отримаєте можливість:

 отримати якісну екологічну освіту

 навчатись на бюджетних місцях

 проходити практичну підготовку у провідних об’єктах
природно-заповідного фонду України та інших
державних установах

 брати участь у наукових проектах під керівництвом
відомих вчених-екологів

 брати участь у програмах академічної мобільності
українських та європейських університетів

  отримати незабутні враження та цікаво провести
студентські роки



 
 

 

 

У сучасному мінливому світі 

екологічні проблеми є одними із 

найсерйозніших і у майбутньому 

збереження довкілля буде набувати все 

більшого значення. Відповідно попит на 

професійних екологів буде зростати, але 

будуть зростати і вимоги до них. 
 

Розширення і розвиток мережі 

природоохоронних об'єктів у Житомирській області, її 

прикордонне положення та радіаційне забруднення 

значних територій вимагає підготовки фахівців- 

екологів, здатних на міжнародному рівні виконувати 

низку специфічних дослідницьких завдань в галузі 

біоекології, рекреаційно-туристичної діяльності, 

екологічної освіти та виховання, екологічного 

моніторингу та природоохоронної роботи в межах 

територій і об’єктів заповідного фонду. 

ШАНОВНІ МАЙБУТНІ ЕКОЛОГИ! 
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Вашій увазі пропонується
спеціальність “Екологія”, яка є
підґрунтям актуальної професії
сьогодення.

У сфері її уваги – захист
довкілля з його природними та
антропогенними системами
(біосфера, антропосфера,
соціосфера), державне управління і
контроль технологічної та
екологічної діяльності.

Опанувавши спеціальність,
випускники можуть на вибір
проявити себе у різних галузях
екологічної діяльності.

Спеціальність 101 Екологія



Підготовку фахівців із спеціальності «Екологія» здійснює 

кафедра екології та географії 
 

 
 

Кафедра є молодим колективом, який прагне реалізувати сучасні методи та 

підходи в своїй освітній діяльності, дати майбутнім фахівцям якісні дійсно 

потрібні знання, навички та вміння, допомогти студентам знайти своє місце в 

житті. 
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Кафедра має дві спеціалізовані науково-дослідні лабораторії:

«Теорії екосистем» та «Аналізу та експертизи біотичних

ресурсів»

Лабораторії укомплектовані сучасним

обладнанням. На їх базі виконуються

дисертаційні дослідження аспірантами та

докторантами ЖДУ, дипломні та

магістерські роботи студентів.

Співробітники кафедри та студенти

беруть участь в ряді міжнародних

проектів, спрямованих на дослідження в

галузі екології та природокористування,

розбудову в Україні європейської

екомережі, створення міжнародних

біосферних резерватів та ін.



Кафедра тісно взаємодіє з установами
природно-заповідного фонду Житомирської та
сусідніх областей. Укладено угоди про співпрацю
з Поліським, Древлянським та Рівненським
природними заповідниками, які передбачають
проведення спільних наукових досліджень,
проходження навчальних та виробничих практик
студентами, прийняття на роботу фахівців
підготовлених ЖДУ імені Івана Франка та ін.
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Для розширення та поглиблення знань,

отриманих в процесі навчання для студентів-

екологів проводяться польові практики,

дослідницькі експедиції та науково-пізнавальні

екскурсії.
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Незважаючи на різноманітність
підприємств, їх специфіки, як
правило робота еколога на
підприємстві полягає у веденні
обліку відходів, викидів, скидів,
водоспоживання, підготовці
нескладних документів дозвільного
характеру (наприклад, проектів
ліміту на утворення та розміщення
відходів, розрахунків
водоспоживання та водовідведення
тощо). Крім того постійне
спілкування з контролюючими та
перевіряючими органами,
своєчасне залучення проектантів
для розробки документів
дозвільного характеру виходячи з
актуальних потреб підприємства.

1. Робота екологом на підприємстві:



2. Надання консалтингових та проектних
послуг у сфері природоохоронної діяльності:

Такі послуги можуть
мати різноманітний
характер від розробки
лімітів на утворення та
розміщення відходів до
дозволів на
спецводокористування,
розрахунків лімітів
викидів, розробки
окремих розділів проектів
ОВНС (оцінка впливів на
навколишнє природне
середовище) промислових
об’єктів, проведення
екологічного аудиту тощо.
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3. Робота в держустановах дозвільного
та контролюючого характеру

При облдержадміністраціях,
міністерствах та відомствах є
структури, що безпосередньо
займаються контролем за
дотримання природоохоронного
законодавства, екологічною
експертизою проектів, видачею
документів дозвільного характеру у
сфері природокористування. Всі ці
структури потребують спеціалістів
з вищою екологічною освітою.



Отримані знання

дають можливість в

подальшому

займатись науковою

роботою і

використовувати

отримані результати

під час викладацької

діяльності.

11

4. Науково-викладацька діяльність:
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5. Робота в об`єктах природно-заповідного фонду:

Спеціальність еколог дозволяє займатися
науково-дослідною та практичною діяльністю
в обєктах природно-заповідного фонду
(заповідниках, національних парках,
лісництвах, на балансі яких знаходяться
заказники). Також в межах
природоохоронних обєктів є можливість
офіційно організовувати діяльність повязану
із зеленим туризмом.

Кафедра тісно взаємодіє з установами
природно-заповідного фонду Житомирської
та сусідніх областей. Укладено угоди про
співпрацю з Поліським, Древлянським та
Рівненським природними заповідниками, які
передбачають проведення спільних наукових
досліджень, проходження навчальних та
виробничих практик студентами, прийняття
на роботу фахівців підготовлених ЖДУ імені
Івана Франка та ін.



Ласкаво просимо!
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