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І

Прошу прийняти мене, Соболевську Ольгу Станіславівну, як
делегованого представника від ГО «Вевгееп», до складу Громадської ради
Дніпровській міській раді.

О.С. Соболевська

І

Біографічна довідка
Соболевська Ольга Станіславівна, 07.06.1979 р.н., м. Дніпропетр овськ,
громадянка України;
- Голова ГО «BeGreen»;
- старший викладач каф. екології, теплотехніки та охорони праці
НМетАУ ;
- освіта: 1) Національна металургійна академія України, 20 Н р.,
«Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціаліст еюОЛОГІЇ.
Диплом НР№ 23512379, дата видачі ЗО червня 2003 р.;
2)
ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна академія управління персонале
м» за
спеціальністю: Правознавство, диплом про перепідготовку 12 ДСК № 262899
від 15 грудня 2014 року присвоєна кваліфікація юриста, Диплом спеці аліста
ДС № 16812 від 15.12.2014р. кваліфікація спеціаліста юрист, спеціалі зація:
комерційне та трудове право;
- Навчалася та закінчила аспірантуру (2003-2006) складанням ісп итів з
кандмінімуму, готувалася до захисту дисертації та тему: «Досліду:СЄННЯ,
розробка та впровадження технології нейтралізації пестицидів».
- публікації:
1. Теория и практика металлургии. - Общегосударственный н учнотехнический журнал: Технология нейтрализации в металлургия еских
агрегатах непригодных к использованию и запрещенных к пример ению
пестицидных препаратов. - Бобылев В.П., Доморацкий В.А., Собол^ вская
О.С., НМетАУ, г. Дн-вск, - 2005г, №1-2, стр. 134-137.
2. Екологія та природокористування. - Исследование состава, количефтва и
состояния непригодных и запрещенных к применению пестиц:лдних
препаратов, хранящихся на складах Днепропетровской области. - Бо Зылев
В.П., Соболевская О.С., Матухно Е.В., Турищев В.В., ИППИ Э, Днепропетровск, 2005г, - №8.
3. Науково-практична
конференція
"Екологічні
проблеми
гірНИЧО"
металургійного комплексу України за умов формування прин ципів
збалансованого розвитку". - Можливість та придатність викориотання
металургійного обладнання для знешкодження суміші неприд атних
пестицидів. - Бобилєв В.П., Соболевська О.С., - Дніпропетровськ, 2008
4. Екологія та природокористування. - Трансформація суміші неприд атних
пестицидних препаратів в умовах високотемпературної обробки. - Бббилєв
В.П., Соболевська О.С., ІППІЕ, - Дніпропетровськ, 2009 г.
5. Соболевська О.С. Зосімов Б.Ю., Стовба Я.В. Дослідження можл ивості
використання біодизельного палива в Україні. // VII Всеукраїнська нау КОВО"

практична конференція «Охорона навколишнього середовища промиЬлових
регіонів як умова сталого розвитку України», Запоріжжя: Видавництво! ЗДІА,
2012. - С. 132-133
6. Зосімов Б.Ю., Стовба Я.В., Соболевська О.С. Проблеми кількісного
визначення забруднення навколишнього середовища при ОВНС. // Збірник
матеріалів Міжнародної науко-во-практичної конференції «Теоріяі практика
вирішення екологічних проблем в металургійній та гірничо-видобувній
промисловості» 08-11 жовтня 2013р. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 88-90
7. Соболевская О.С., Стовба Я.В., Зосимов Б.Ю., Гети Жан Анж. Основные
виды отходов винодельческой промышленности и способы их вторичного
использования. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної
конференції «Теоріяі практика вирішення екологічних проблем в
металургійній та гірничо-видобувній промисловості» 08-11 жовтня 2013р. Дніпропетровськ, 2013. - С. 55 - 58
8. Стовба Я.В., Зосімов Б.Ю.,Соболевська О.С., Волокіта О.М. Дослідження
фізико-хімічних властивостей вуглецевих сорбентів з органічних відходів для
рішення проблеми очищення промислових стоків. // Збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика вирішення
екологічних проблем в металургійній та гірничо-видобувній промисловості»
08-11 жовтня 2013р. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 35 - 37
9. Соболевская О.С. Педагогические приемы или как улучшить процесс
обучения студентов. // «The Third International scientific congress of scientists of
Europe». Proceedings of the III Internationa] Scientific Forum of Scientists "EastWest" (January 11, 2019). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2019. - C. 831 - 839
10. Матухно О.В., Соболевська О.С. Досвід НМетАУ з впровадження
методики активного навчання (CDIO. // Всеукраїнська науково-метоДична
конференція «Управління якістю підготовки фахівців», Одеса, 2019. - ф. 156
- 158
11. Соболевська О.С. Педагогічні засоби покращення процесу навЦання
студентів. // НАУКОВЕ МИСЛЕННЯ: Збірник статей учасників двадцять
восьмої
всеукраїнської
практично-пізнавальної
інтернет-конфебенції
«Наукова думка сучасності і майбутнього», (25 березня - 4 квітня 2019р.).Видавництво НМ. - Дніпро, 2019. - С. 13- 16
12. Бондар І.В., Матухно О.В., Соболевська О.С. Дослідження змін популяції
Gryllus assimilis за допомогою математичного та імітаційного моделювання //
НАУКОВА ВЕСНА 2019: Матеріали Х-ї Всеукраїнської науково-технічної
конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпро, 25-26 квітну 2019
року). - Дніпро, НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. Том 10., С. 43-44

13. Соболевська О.С. Як виростити ефективного фахівця-еколора для
підприємств / журнал ECOBUSINESS. Екологія підприємства. - електронна
версія від 08.05.2020;
- підвищення кваліфікації:
1) Сертифікат учасника курсу «Екологічне право. Екологічна безпека, ^ищий
рівень», National Education Center TOB «Онлайн Медіа Груп», м. Київ;
2) Сертифікат учасника тренінгу на тему «Судова практика в екологічних
спорах: Ваше джерело права», 31.07. 2019 р., National Education Center TOB
«Онлайн Медіа Груп», м. Київ;
3) Сертифікат учасника семінару-практикуму «Перевірки бізнесу
Держекоінспекцією: практичні аспекти та рекомендації», 09.08.20 9 р.,
National Education Center TOB «Онлайн Медіа Груп», м. Запоріжжя;
4)
Семінар-практикум «Ризик-орієнтований підхід: практичний іосвід
впровадження на підприємстві», 26.09.2019 р., ТОВ «Медіа-Про», м. Дніпро;
5) Практикум «Оцінка обсягів утворення відходів виробництва та с п о ж и е д н н я ,
облік відходів. Практичні рекомендації», 31.01.2020 р., National Education
Center TOB «Онлайн Медіа Груп», м. Дніпро;
6) Свідоцтво про підвищення кваліфікації з курсу «Управління відходами на
підприємстві», реєстраційний № 23-23, від 10 квітня 2020 р., Міністерство
енергетики та захисту довкілля України, Державна екологічна академія
післядипломної освіти та управління, м. Київ;
7) Онлайн-тренінг «Моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових
газів», 24.04 2020 р., ГС «Професійна Асоціація екологів України»;
8) Сертифікат учасника тренінгу «Екологічні вимірювання, лабораторний
контроль та дослідження скидів та викидів забруднюючих речорин»,
29.05.2020р., ГС «Професійна Асоціація екологів України».
- член ГС «Професійна асоціація екологів України» з 2019 р.;
- контактна інформація: 49047, м. Дніпро, вул.
, кв. ; тел.:
e-mail: olga eco@ukhnet,
+38(050)
, +38(097)
osobolewska769@gmail.com.

Інформація про діяльність ГО «BeGreen»
з моменту створення ГО «BeGreen» з 24.02.2020р.:

1. Є діючим членом Професійної Асоціації екологів України (ПАЕУ), в
особі Голови ГО «BeGreen»
2. Приймала участь у висадженні дерев та прибиранні по вул. Робочій
3. Надає підтримку, роз’яснення місцевим жителям м. Підгороднє,
допомагає у складанні запитів (скарг) в контролюючі органи щодо
порушення інтересів жителів міста діяльністю ТОВ «Агроінд», яка
порушує вимоги природоохоронного та санітарно-гігієнічного
законодавства, забруднює навколишнє середовище та створює
негативний вплив на довкілля та здоров’я громадян, ця діяльність
досі триває
4. Приймала

участь

у

форумі

«ЕКОтрансформація-2020:

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕНЬГЯ»: рішення для сталого розвитку (червень
2020р.)

5. Приймала участь в засіданні комітету з екологізації територіальних
громад ПАЕУ, де були запропоновані та прийняті рішення щодо
підтримки

діяльності

екологізації та ін.

територіальних

громад,

допомоги

їх

