
џ Екологічна стандартизація, сертифікація і управління якістю.

 на вибір є дві магістерські освітньо-професійні програми:

ь на другому рівні вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» 

ь  на третьому рівні вищої освіти – за спеціальністю 101 «Екологія».

џ Екологія та охорона навколишнього середовища;

КОНТАКТИ:

+38 (096) 243 41 09,  (063) 344-54-49 * l_grygorieva@yahoo.com

Fb: www.facebook.com/ department.ecology

Вул. 68 Десантників, 10, Миколаїв, Миколаївська обл., 54003

4-й корпус, кімната №4-318

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:

Відповідно до Умов прийому у рік вступу.
1

3

ПРО УНІВЕРСИТЕТ
• диплом визнається в країнах Європи та Америки;

• найбільша в області кількість докторів та кандидатів наук,

  наймолодший середній вік викладачів;

• можливість вільного вибору предметів та освітніх програм;

• потужна міжнародна співпраця;

• найвищий статус – національного університету;

• державна форма власності та наявність 

  державного замовлення;

• відсутність корупції.

www.chmnu.edu.ua

ЧОРНОМОРСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

імені Петра Могили

Перспективи продовження навчанняПерспективи продовження навчанняПерспективи продовження навчання

Галузь знань:
10 «Природничі науки»

Спеціальність: 101«Екологія»

Cпеціалізована підготовка з:
џ Екологічного управління

џ Безвідходного природокористування
џ Екологічної безпеки

џ Екологічних біотехнологій



МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Могилянці-екологи мають можливість 
пройти стажування у Saarland University 

(м. Слупськ, Польща).

ПРАКТИЧНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА

(м. Саарбрюкен, Німеччина) та 
отримати паралельно другий диплом 

про вищу освіту європейського зразка 
на базі Поморської академії 

 џ лабораторії: хімії і екологічного 
моніторингу; екологічного і 

радіаційного моніторингу; 
мікро-біології і бактеріології;

џ кабінети екологічної стандартизації, 
екосертифікації і верифікації; безпеки 
життєдіяльності і радіаційної безпеки; 

сталого розвитку та екопросвіти.

ЦІКАВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Спортивні секції, туризм, літні школи, 
творчі колективи, тематичні вечірки, 

квести та кіноклуби, літературні вечори, 
університетська газета «Вагант» та 

студентське телебачення 
«Петро Могила ТБ».

КОНКУРЕНТНІСТЬ

Екологи – це ті фахівці, які намагаються 
пояснити, чому висихають річки, гине 
риба або літом випадає сніг. І знають, 
як боротися з такими катаклізмами.

і практичні знання з іноземних мов: 
англійської обов'язкової та другої 
іноземної на вибір. Вибір польської 
мови дає можливість пройти 
семестрове навчання у Польщі та 
отримати подвійний диплом 
європейського зразку.

та запрошені фахівцi-практики готують 
фахівців володінню аналітичними та 
інструментальними методами оцінки 
стану навколишнього середовища, 
здатності сприяти зниженню шкідливих 
викидів, утилізації відходів, розумному 
використанню природних ресурсів та 
застосуванню методів екобіотехнології. 

ІНОЗЕМНІ МОВИ

Можливість здобути фундаментальні 

ВИКЛАДАЧІ

Креативні та прогресивні молоді 
професіонали, досвідчені науковці 

 ПРАЦЮВАТИ — ДЕ?
 • на державній службі (природоохоронні служби, профільні інспекції, тощо);

 • у державних установах (відділи відповідних міністерств, адміністрацій,  тощо);

 • органи стандартизації, сертифікації, верифікації, експертизи і контролю;

 ПРИЧИНИ СТАТИ 

 • заклади освіти; 

 • можливість навчатись за програмою, яка відповідає світовим зразкам;

 • промислові підприємства, об’єднання, приватні фірми;

 • державний службовець;

 • менеджер природокористування;

 • інженер-еколог;

 • верифікатор системи моніторингу викидів парниковихгазів;

 • підприємець з впровадження екобіотехнологій;

 • рециклінг-технолог;

 • експерт з оцінки впливу на довкілля;

 • фахівець з екологічної освіти;

.

 • дозиметрист, радіометрист;

 • гарантована можливість оволодіти двома іноземними мовами 

 • фахівець з техногенно-екологічної безпеки;

  і працювати в міжнародних організаціях;

 • можливість навчатись в магістратурі та аспірантурі, 

 • інспектор з охорони навколишнього середовища;

 • установи природно-заповідного фонду.

 • екологічний дизайнер;

 • менеджер туризму.

 • лаборант хімічного/мікробіологічного аналізу;

 ЕКОЛОГОМ–МОГИЛЯНЦЕМ:

 ПРАЦЮВАТИ — КИМ?

 • екологічний аудитор;

 • консультант з переробки відходів;

 • аналітик/завідувач екологічної лабораторії;

 • екологічний інспектор;

  та світом, відвідуючи різноманітні тренінги, семінари та школи;

  отримати науковий ступінь доктора філософії;

  в   Україні та за її межами. 

 • цікаве студентське життя та можливість подорожувати Європою 

 • здобуття диплому, який визнається країнами ЄС і можливість працювати 

«Попит 
на професіоналів-
екологів вже стає 

ТРЕНДОМ 
на ринку праці!».
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