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Проректору з наукової роботи

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА
«ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

Відповідно до наказу № 1542 від 06.12.2017 р. Міністерства освіти і
науки України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у
2017/2018 навчальному році» Одеський державний екологічний університет
(ОДЕКУ) проводить 18 – 20 квітня 2018 р. ІІ етап Всеукраїнської студентської
олімпіади «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування» (спеціальність «Екологія», галузь знань 10 - Природничі
науки).
Рівень знань буде оцінюватися за допомогою тестових завдань, до яких
будуть включені питання з урахуванням спеціальних (фахових, предметних)
компетентностей підготовки бакалавра зі спеціальності 101- Екологія (галузь
знань 10 – Природничі науки, а саме: 1) знання та розуміння теоретичних основ
екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування;
2) здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів
природничих наук; 3) розуміння основних теоретичних положень, концепцій та
принципів математичних та соціально-економічних наук; 4) знання сучасних
досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства;
5) здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього
середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою
діяльністю; 6) здатність до використання основних принципів та складових
екологічного управління; 7) здатність проводити екологічний моніторинг та
оцінювати поточний стан навколишнього середовища; 8) здатність
обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження
ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі;
9) здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами
виробництва та споживання; 10) здатність до використання сучасних
інформаційних ресурсів для екологічних досліджень; 11) здатність інформувати
громадськість
про
стан
екологічної
безпеки
та
збалансованого
природокористування; 12) здатність до опанування міжнародного та
вітчизняного досвіду вирішення регіональних та транскордонних екологічних
проблем; 13) здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або
екологічними проектами.

ВІД ОДНОГО ЗВО В ОЛІМПІАДІ МОЖУТЬ ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ НЕ
БІЛЬШ ТРЬОХ СТУДЕНТІВ !!!
Згідно п. 4 наказу МОН України «Про проведення Всеукраїнської студентської
олімпіади у 2017/2018 навчальному році» керівники вищих навчальних закладів
повинні:
1) надіслати до ЗВО до 1 березня 2018 р. анкети переможців І етапу
Олімпіади (1, 2, 3 місця);
2) відрядити студентів та науково-педагогічних працівників, які є членами
журі, для участі у ІІ етапі Олімпіади.
Анкети надсилати за адресою: деканат природоохоронного факультету
ОДЕКУ, вул. Львівська, 15, м. Одеса 65016.
Оцінювання робіт будуть проводити члени журі Олімпіади (із залученням
членів науково-методичної підкомісії з екології НМК сектору вищої освіти
НМР МОН України) згідно з відповідним наказом ОДЕКУ.
Розміщення учасників олімпіади у гуртожитку № 3 з поліпшеними умовами
проживання ОДЕКУ (орієнтовна вартість – 270 – 330 грн. на добу).

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
18 квітня - реєстрація учасників олімпіади з 8-30 до 12-30 год. у фойє
І-го навчального корпусу ОДЕКУ, 1 поверх;
18 квітня – організаційні збори учасників олімпіади о 15-00 год., ауд. 213
ІІ–го навчального корпусу ОДЕКУ, 2 поверх;
19 квітня – проведення олімпіади «Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування»;
20 квітня - підведення підсумків олімпіади о 14-30 год.
Учасникам олімпіади потрібно мати при собі студентський квиток.
Проїзд від залізничного вокзалу: трамваєм № 18 до зупинки «13 ст. Великого
Фонтану» далі по вулиці Львівській; трамваєм № 26, 31 до зупинки «7 ст.
Люстдорфської дороги» або автобусами №№ 124, 150, 221 від залізничного
вокзалу.
Телефони для довідок:
(0482) 35 – 73 – 71 (проректор з НР Тучковенко Юрій Степанович)
(0482) 42– 57 – 18 (декан природоохоронного факультету Чугай Ангеліна
Володимирівна .)
(048) 785 – 27 – 16 (кафедра екології та охорони довкілля)

