
 

Наукова робота співробітників кафедри  

за спеціальністю 101 – «Екологія» 
 

Наукова робота співробітників кафедри за спеціальністю 101 – «Екологія» 

зосереджена у рамках тематики «Управління екологічною безпекою», що очолюється 

д.т.н., проф. Шмандієм В.М. та дисертаційних досліджень. 

 

Основними піднапрямами наукової роботи є: 
   

 управління екологічною безпекою; 
 

 моніторинг станів екологічної небезпеки; 
 

 охорона атмосферного повітря та об’єктів гідросфери від атропогенного впливу; 
 

 поводження з відходами; 
 

 розробка та реалізація системи заходів з управління екологічною безпекою 

   
 

Виконання держбюджетних, внутрішньовузівських та госпрозрахункових науково-

дослідних робіт 

За останні три роки на кафедрі виконано госпдоговірні роби загальним обсягом 

140,575 тис. грн.  

 

Наукова співпраця 
 

Кафедра плідно співпрацює з ЗВО: Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна, Національний університет “Львівська політехніка”, Національний університет 

“Дніпровська політехніка”, Національний університет митної служби. 

 

Підвищення професійної кваліфікації  

Пройшли підвищення кваліфікації Шмандій В.М., Харламова О.В., Бездєнєжних 

Л.А. з 04.11. 2019р. по 30.04. 2020р. у Національному університеті цивільного захисту, 

Ригас Т.Є -  у 2022р. у КрНУ. 

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів 
 

 

Кафедра проводить політику оптимізації та підвищення якості науково-

педагогічного персоналу. Головним напрямом покращення кадрового складу кафедра 

вважає підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру. 
 

Слід відмітити, що у 2018 року на кафедрі відбулося 2 захисти: 
 

– докторської дисертації доц. Бахарєв В.С. (спеціальність 21.06.01 – Екологічна 

безпека);  
– кандидатської дисертації старш. викладач Ригас Т.Є. (спеціальність 21.06.01 – 

Екологічна безпека). 

У 2019 році на кафедрі відбувся 1 захист кандидатської дисертації старш. викладач 

Корцова О.Л. (спеціальність 21.06.01 – Екологічна безпека). 

У 2021роціна кафедрі відбувся 1 захист: 
– докторської дисертації доц. Харламової О.В., (спеціальність 21.06.01 – Екологічна 

безпека); 

 



Проф. Шмандій В.М., доц. Харламова О.В., Бездєнєжних Л.А були членами 

спеціалізованої вченої ради К 45.052.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю – 21.06.01 – «Екологічна безпека». 

  
У аспірантурі під керівництвом проф. Шмандія В.М. продовжують навчання 3 

аспіранта денної форми навчання та 1 під керівництвом доц. Харламової О.В. У 2022 р. 

поступили до доц. Харламової О.В. 1 аспірантка, до проф. Шмандія В.М.– 1 аспірант. 

 

Участь у наукових конференціях та семінарах 
 

Щорічно співробітники кафедри приймають активну участь у наукових 

конференціях: 

 «Проблеми екологічної безпеки»; 

 «Сучасні проблеми екологічної освіти»; 

 Міжнародний конгрес “Захист навколишнього середовища, енергоощадність, 

збалансоване природокористування”; 

 «Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки». 

  
Співробітники кафедри є членами організаційних та робочих комітетів, вченими 

секретарями секцій зазначених конференцій. 

       
Публікації 

 

Рік Scopus 
Web of 
Science 

2018-2019 2 - 
2019-2020 - - 
2020-2021 2 1 

 

Участь та перемоги у других типах олімпіад та міжнародних конкурсів (у т.ч. 

міжнародних) студентських наукових робіт  

 

Рік Кількість 

олімпіад 

Призери на 

олімпіадах 

Кількість 

конкурсів 

Призери 

на 

конкурсах 

2018 4 5 7 12 

2019 5 6 9 17 

2020 - - 9 16 

Всього: 9  11 25  45 

 

 


