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Полтавський національний технічний університет імені Юрія 

Кондратюка (ПолтНТУ) – це перспективний навчальний заклад 

України, який постійно розвивається й спрямовує свою 

діяльність на підготовку висококваліфікованих кадрів для різних 

галузей Полтавського регіону й України.  

ПолтНТУ є потужним старт-майданчиком для професійного 

зростання. 

В університеті створено сприятливі побутові умови для 

студентів. У студентському містечку 5 гуртожитків на 2260 

місць, які повністю забезпечують потреби іногородніх студентів, 

а також студентських родин. 

Розширюються наукові й професійні зв’язки університету з 

науковими і навчальними закладами США, Франції, 

Великобританії, Бельгії, Польщі, Німеччини, Китаю та інших 

країн для можливості проходження студентами стажування та 

навчальних практик. 

Підготовка фахівців зі спеціальності «Екологія» здійснюється 

на базі випускової кафедри прикладної екології та природо-

користування, яка відома в Полтавській області та за її межами 

результатами своєї науково-практичної діяльності. Тому 

основним орієнтиром при навчанні студентів-екологів є набуття 

знань й практичних навичок вирішення проблемних питань у 

сфері охорони навколишнього середовища та 

природокористування, що є актуальними на рівні місцевих 

громад та виробничих об`єктів. 

Термін навчання бакалавра-еколога 4 роки на 

базі повної середньої освіти  та 2 роки на базі 

диплома молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста).  

 



Основні  місця роботи підготовленого бакалавра:  державні 
природоохоронні організації, зокрема департамент екології та 
природних ресурсів, обласне управління водних ресурсів, 
екологічна інспекція тощо; районні та міські державні 
адміністрації й ради; науково-дослідні установи та їх хіміко-
аналітичні лабораторії; установи природно-заповідного фонду; 
комунальні та промислові підприємства різних галузей; 
лабораторії промислових підприємств та наукових установ. 

Насьогодні особливий акцент при підготовці екологів 
здійснюється на одержання навичок роботи в нафтогазовій 
галузі. 

На протязі навчання студенти-екологи мають можливість 
взяти активну участь у: 

практичній підготовці та стажуванні (навчальні та виробничі 
практики у нашому регіоні на базі крупних підприємств, 
зокрема нафтогазових компаній, в інших регіонах України та 
за її межами); 

науково-практичній діяльності разом із викладачами (у 
прикладних дослідженнях та розробці регіональних й місцевих 
програмних документів, Всеукраїнських конкурсах наукових 
студентських робіт тощо); 

роботі громадських екологічних організацій; 
роботі студентського парламенту як молоді менеджери, що 

долучаються до управління університетським життям. 
Подальший розвиток бакалавра-еколога передбачає 

продовження освіти й отримання другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за такими спеціальностями: «Екологія», «Технології 
захисту навколишнього середовища», «Нафтогазова інженерія 
та технології», «Гірництво», «Біотехнології та біоінженерія», 
«Водні біоресурси та аквакультура», «Комп’ютерна інженерія» та 
інші. 

     

Чекаємо Вас в ПолтНТУ! 
 

Професія  «еколог» - це універсальна фахова 

сфера, яку можна застосувати у бідь-якій 

галузі виробництва й господарства, а значить 

мати гарантоване працевлаштування  



 

101 “ЕКОЛОГІЯ” 

183 “ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА” 

Галузь знань: 10 «Природничі науки» 
Спеціальність: 101 «Екологія» 
 
Рівень вищої освіти – бакалавр. 
Термін навчання – 4 роки. 
Ліцензійний обсяг – 20 осіб. 

Галузь знань: 10 «Природничі науки» 
Спеціальність 101 «Екологія» 
 

Рівень вищої освіти – магістр. 
Термін навчання – 1,5 року після здобуття 
освітнього рівня «бакалавр». 
Ліцензійний обсяг – 25 осіб. 

Галузь знань: 18 «Виробництво та технології» 
Спеціальність 183 «Технології захисту навко-
лишнього середовища» 
 

Рівень вищої освіти – магістр. 
Термін навчання – 1,5 року після здобуття освітнього рівня 
«бакалавр». 
Ліцензійний обсяг – 20 осіб. 

ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ КАФЕДРИ ПРИКЛА-
ДНОЇ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: 

 

Дружність – основа взаємовідносин студент-викладач. 

Ми єдина професійна сім’я.    

Відкритість – кафедра – це не тільки викладачі, що на-

вчають, а й люди, які готові вислухати і допомогти. 

Креативність – ми прагнемо змінюватися на краще са-

мі, бути прикладом для студентів і цим змінювати наш 

навколишній світ. 

Активність – постійне професійне вдосконалення, ак-

тивна громадська позиція під лозунгом «Хто як не ми!» 

Сучасність – ми готуємо студентів для однієї з най-

більш актуальних і сучасних професій – ЕКОЛОГ 

НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ В УСТАНОВАХ Й ОРГАНІЗАЦІЯХ  

РІЗНОГО СПРЯМУВАННЯ: 

 Міністерство екології та природних ресурсів України 
 Департамент екології та природних ресурсів Полтавської, Сумської, Харьківської ОДА 
 Державна екологічна інспекція Центрального Округу  
 Університет Хойєнхайм (м. Штутгард, Німеччина) 
 Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні 
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 Інститут фізики Національної академії наук 
 Полтавський національний технічний цуніверситет імені Юрія Кондратюка 
 Природно-заповідна установа НПП «Нижньосульський»  
 Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
 Громадська організація «Еколтава»  
  промислові підприємства: ДТЕК Нафтогаз, ПрАТ «Полтавський ГЗК», СП «Полтавська газона-

фтова компанія», ГПУ «Полтавагазвидобування», ТОВ «Система модернізації складов (СМС)»,  
ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», ТОВ «Глобинський м`ясокомбінат» та інші. 



101 “ЕКОЛОГІЯ” 
бакалавр 

Спеціальність Предмети ЗНО визначені наказом 

МОН №1096 від 11.10.2018 
Предмети ЗНО для небюджетних 

пропозицій (тільки контракт) Код Назва 

101 Екологія 1. Українська мова і література 
2. Біологія 

3. Географія 
4. Хімія 

1. Українська мова і література 
2. Географія 
3. Біологія 

4. Історія України 

Перелік сертифікатів ЗНО, необхідних для вступу на спеціальність 

Вартість навчання  - 11950 грн за рік (орієнтовна) 

 Строки прийому заяв та документів, проведення конкурсного 
відбору та зарахування на навчання  

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів; 

01 липня 

Робота консультаційних центрів при приймальній та відбіркових комісіях 

для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі 

01 липня – 

1800  22 липня 

Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ Правил 10 липня 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі  

співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 

16 липня о 1800 

Терміни проведення університетом співбесід 17 липня – 19 липня  

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:  тільки в електронній формі, 

крім зазначених нижче випадків, коли документи подаються тільки у паперовій формі:  

- для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1; 

- для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;   

- за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атеста-

ті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;   

- у разі подання іноземного документа про освіту;     

- у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;   

- для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим підпункту 1 пункту 8 розділу VІІ Правил прийому;   

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою 

приймальної комісії закладу вищої освіти.  

 

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн.  

- документ що посвідчує особу; 

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 

здійснюється вступ, і додаток до нього; 

- сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної зага-

льної середньої освіти); 

- військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених 

законодавством). 

- 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

- 3 поштові конверти з марками по Україні, конверти форматів А-4, А-5 та картонна папка-обкладинка. 

Документи, що подаються при вступі 

Контактна інформація: 0501004025, 0980610721 — Бредун Віктор Іванович; 0661983007 — Ілляш Оксана Едуардівна 

https://eco-pntu.in.ua  —  кафедра Прикладної екології та природокористування Полтавського національного технічно-

го університету імені Юрія Кондратюка 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-06-21/7626/342.pdf

