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ЗАПРОШУЄМО ДО НАВЧАННЯ !
Для бажаючих навчатися в Національному
авіаційному
університеті
кафедра
екології
пропонує підготовку за спеціальністю «Екологія».
Кафедра
здійснює
підготовку
фахівців
за освітніми степенями «БАКАЛАВР» і
«МАГІСТР».
Магістри
мають
можливість
подальшого викладання та здійснення наукової
роботи та подальшого навчання через аспірантуру.
 Найбільш здібні студенти залучаються до
навчального процесу в Інституті новітніх
технологій НАУ
 Під час навчання студентам надається
можливість отримати другу вищу освіту, навчатися
на військовому факультеті, який здійснює
підготовку офіцерів запасу для Збройних Сил
України.
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Приймальна комісія НАУ:
Україна, 03058, м. Київ, пр. К. Комарова 1,
корпус 8а
тел. (044) 497-41-05
е-mail: post@nau.edu.ua
www.nau.edu.ua
Адреса
кафедри
екології
навчальнонаукового інституту Екологічної безпеки:
Україна, 03058, м. Київ-58, пр. Комарова 1,
НАУ, корпус 5, кім. 610, кафедра екології
тел. (044) 406-70-29; 406-74-52
Е-mail: ies@nau.edu.ua (дирекція Інституту)
akairon@bigmir.net (кафедра екології)
http://ies.nau.edu.ua/index.php/uk/kafedra-ekolohiyi
(інтернет-сторінка кафедри)
https://www.facebook.com/groups/647815791964114/

Завідувач кафедри екології,
доктор технічних наук, професор
БОЙЧЕНКО Сергій Валерійович
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ЗАПРОШУЄ НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМИ
НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:

 У процесі навчання студенти мають
можливість поглиблено вивчати комп’ютерні
технології, іноземні мови.

ЕКОЛОГІЯ

 До послуг студентів в університеті комп’ютерні класи з виходом в Інтернет,
студентське
науково-технічне
товариство,
студентська їдальня, бібліотека з читальними
залами, лікувальний профілакторій, медичний
центр, бази відпочинку на річці Десні та Чорному
морі.

ЗНО з навчальних дисциплін:
українська мова та література,
математика, географія або біологія

Наш диплом – запорука вашого
успіху!

 Студентам, що не проживають у м. Києві
надається гуртожиток.
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 101
“ЕКОЛОГІЯ ”
Екологія представляє галузь знань, без яких
неможливе збереження життя на Землі. Тотальне
порушення
навколишнього
природного
середовища, зміни
процесів метаболізму
біосфери, збіднення видового складу тварин,
рослин
і
мікроорганізмів
обумовлюють
необхідність
чіткого
дотримання
норм
природоохоронного законодавства. Цю місію
виконують фахівці з екології, які готує кафедра
екології.
Сьогодні екологія займає передові позиції у
науково-технічному прогресі і повсякчасно
удосконалює способи вирішення різнорівневих
проблем охорони навколишнього середовища в
авіації, майже усіх сферах виробництва,
забезпечення безпечного середовища існування
людини та живих організмів.
У ХХІ сторіччі екологія стала ключовим
фактором сталого розвитку суспільства.
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НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ
МОВОЮ!
Фахівці-екологи мають значний попит на ринку
праці. Існуюча в НАУ можливість отримання освіти
англійською
мовою
для
студентів-екологів
за
Болонською системою значно підвищує шанси на
працевлаштування як в Україні, так і за кордоном.
Навчання проводиться англійською мовою і по
закінченню
випускники
отримують
відповідний
сертифікат.

Кафедра екології забезпечує підготовку
фахівців, здатних вирішувати актуальні проблеми
сучасного суспільства, пов’язані з антропогенним
впливом людини в процесах виробництва,
життєдіяльності,
а
також
з
ліквідацією
надзвичайних ситуацій, забезпечення екологічної
і техногенної безпеки тощо.
Випускники, які отримають освітньокваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста та
магістра, можуть працювати в органах Державної
екологічної інспекції, в державних органах
управління, на підприємствах, в лабораторіях, в
науково-дослідних установах, вищих навчальних
закладах та підприємствах авіаційної галузі.
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На кафедрі працюють висококваліфіковані
фахівці
в
галузі
охорони
навколишнього
середовища: доктори та кандидати наук. В складі
кафедри створені нові сучасні навчально-наукові
лабораторії:

лабораторія загальної екології

лабораторія фізичної екології

лабораторія екології атмосферних явищ

лабораторія альтернативних моторних палив

міжкафедральна лабораторія екобіобезпеки
Кафедра має комп’ютерний клас, де студенти за
допомогою електронно-обчислювальної техніки
освоюють
сучасні
інформаційні
технології,
принципи організації екологічної інформації,
сучасні концепції моделювання та оптимізації стану
довкілля, здійснюють підготовку до практичних та
лабораторних занять.
Створено також навчально-методичний кабінет,
оснащений електронною технікою і забезпечений
науковою, навчально-методичною літературою та
іншими матеріалами для проведення індивідуальної
роботи зі студентами, консультацій з дисциплін та
дипломного проектування.
До учбового процесу залучені філії кафедри
екології в інститутах Національної академії наук
України:
Інститут
геохімії
навколишнього
середовища, Науковий центр радіаційної медицини,
Інститут гідробіології, Інститут мікробіології
і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Інститут гігієни та
медичної
екології
ім.
О.М.
Марзєєва;
в
Національному
університеті
біоресурсів
і природокористування України, в Інституті
телекомунікацій і глобального інформаційного
простору, в авіаційних підприємствах – в
Державному міжнародному аеропорту «Бориспіль»
та на заводі №10 цивільної авіації.
З метою створення баз практичної підготовки
студентів та проведення спільних наукових
досліджень кафедра екології налагоджує та
підтримує
тісні
зв’язки
з
провідними
підприємствами та установами.
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