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Цей лист професії був розроблений в рамках проектів ПОР Етап 2 та STE(A)M IT. Пілотний проект ПОР був ініційований та профінансований Генеральним директоратом Європейської комісії 
з досліджень та інновацій, а Європейська шкільна мережа наглядає за проведенням інтерв’ю та створенням листівок з описом професій ПОР за підтримки VO EUROPE (https://www.vo-
group.be)./uk). Робота, представлена в цьому документі, також отримала фінансування від проекту програми ERASMUS+ Європейського Союзу STE(A)M IT (грантова угода 612845-EPP-1-2019-
1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), яка координується Європейською шкільною мережею. Відповідальність за зміст документу несе виключно організатор, документ не висловлює думки 
Європейського Союзу або Виконавчого агентства з освіти, аудіовізуальних засобів та культури, які не несуть відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в ньому. 

 
Листз описом професії: Вчений-дослідник у галузі 

природоохоронних рішень  

Я є інженером-екологом з докторським ступенем з біотехнології, працюю науковим 
співробітником у CIIMAR-Міждисциплінарному центрі морських та екологічних досліджень у галузі 
природоохоронних рішень (ПОР). Я є запрошеним професором Університету Сент-Джозефа (САР 
Макао, Китай) та Університету Порту (Португалія). Із самого початку я залучена до проектів, 
пов'язаних з ПОР у різних контекстах; Нещодавно я брала участь у проектах «Екологічна та 
інтегрована санітарія-ECOSAN», «Рішення на основі природи для чистішого та безпечнішого 
Макао» та «COST Action CA17133 - Впровадження природоохоронних рішень для створення 
ресурсного циркулярного міста». Я також брала участь у декількох проектах, пов'язаних з освітою 
на користь сталого розвитку. Я є старшим співробітником і членом правління Ордену інженерів 
(Північний регіон), а також віце-президентом Національної португальської асоціації зелених дахів. 
Я займаю активну позицію в екологічній освіті та взаємодії з асоціаціями, компаніями і 
муніципалітетами, пов’язаними з ПОР і заходами стосовно пом’якшення наслідків зміни клімату та 
адаптації.   

 

 

Моя робота як дослідника зосереджена на розробці природоохоронних рішень (ПОР), таких як 
зелені дахи та стіни або споруджені та плаваючі водно-болотні угіддя, щоб вирішувати соціальні 
проблеми відповідно до Цілей сталого розвитку (ЦСР). Надалі ПОР передбачають ефективне 
використання ресурсів для забезпечення сталого розвиткутериторій та в якості інструментів для 
адаптації до змін клімату та пом'якшення їх наслідків. Це передбачає «роботу з природою» у 
кількох вимірах та наявність міцної бази знань STEM. Я беру участь у декілька програмах для 
тестування бізнес-моделей для технологій, розроблених в академічних колах. У мене є три 
напрямки діяльності, пов’язані з ПОР: наукові дослідження, освіта та взаємодія з асоціаціями. Я 
співпрацюю з навчальними закладами, муніципалітетами, компаніями та асоціаціями. Моя 
підготовка у галузі STEM забезпечила мене навичками, які дозволяють досягти найвищого рівня у 
вибраній мною галузі.  

 

 

Кріштіна Калейруш (дослідник і професор, CIIMAR) 
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Мене завжди цікавили теми, пов'язані з навколишнім середовищем, динамікою та взаємодією 
природи. Я хотіла би зробити щось корисне для суспільства, роблячи це з пристрастю та радістю. 
Моя бабуся показала мені, що таке екологічна інженерія та які шляхи я можу ообрати після 
університету. Пізніше я відкрила для себе світ наукових досліджень, працюючи над 
природоохоронними рішеннями. Я усвідомила потенціал, який у мене попереду, впроваджуючи 
інновації, накопичуючи знання та передаючи їх іншим через співпрацю та викладання.  

 

 

Мій звичайний робочий день починається з обговорення поточних експериментів і  проектів з 
колегами та студентами. Я проводжу багато польових кампаній з відбору проб на 
експериментальних ділянках, де впроваджуються природоохоронні рішення (ПОР), і працюю в 
лабораторії. Я проводжу заняття та читаю лекції з ПОР в університеті, а також відвідую початкові 
школи, щоб працювати з учителями та учнями з цієї теми. Я часто читаю курси для технічних 
фахівців, які працюють у муніципалітетах, та для широкої аудиторії. Інші види діяльності включають 
зустрічі з міжнародними партнерами, що беруть участь у поточних проектах, знайомство з 
науковою літературою та відвідування міжнародних конференцій. Я також беру участь у декількох 
асоціаціях, пов'язаних з освітою на користь сталого розвитку, і працюю над поширенням ПОР та 
рішень щодо пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них.  

 

 

Після закінчення середньої школи я не знала, чим зайнятися. Але моє захоплення розумінням 
системи Землі, впливу людської діяльності та те, що можна зробити, щоб мінімізувати чи уникнути 
цього, призвело мене до вивчення інженерної екології. Я проходила стажування в Англії, пов'язане 
з фіторемедіацією забруднених ґрунтів, що дозволило мені отримати уявлення про те, що таке 
"працювати з природою", про потенціал міжнародного досвіду, силу співпраці та обміну 
знаннями. Після цього я захистила докторську дисертацію з біотехнології в Португальському 
католицькому університеті та прослухала два курси післядокторської освіти у галузі 
природоохоронних рішень стосовно управління водними ресурсами, їх очищення та повторного 
використання. Я завжди намагаюся стежити за останніми досягненнями в галузі науки та техніки, 
налагоджуючи зв'язки і відвідуючи курси підвищення кваліфікації та конференції. Це дозволило 
мені отримати цілісне уявлення про систему Землі і показало, який внесок я можу зробити у 
розвиток суспільства в ім'я більш сталого майбутнього. Моя кар'єра будувалася на 
міждисциплінарному підході, де завжди були присутні і взаємопов'язані наука, технологія, 
інженерія та математика (STEM) . 

ЩО ВАС НАДИХНУЛО 
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Ключові навички на професійному рівні 

Аналітичні навички:: Важливо стежити за останніми досягненнями у вашій галузі досліджень. 
Бажане високе володіння аналітичними інструментами та аналізом даних. Критичне мислення та 
відмінні навички вирішення проблем також є обов'язковою умовою.  

Технічні та інженерні навички: Вчені-дослідники у галузі природоохоронних рішень повинні мати 
практичний та активний підхід до щоденних проблем, які їм доводиться вирішувати.    

Бізнес: на рівні додатків ПОР вміння розповідати про бізнес дозволило мені збільшити масштаб і 
тиражувати рішення, доносячи концепцію до зацікавлених сторін та осіб, які приймають рішення. 
Я також отримала декілька почесних звань та нагород за ідеї, розроблені в області застосування 
ПОР. 

Спілкування: ключ до успіху – бути відкритим для співпраці з людьми. Щоб поширювати 
результати своєї роботи та досліджень, я також працювала над своїми навичками публічних 
виступів та листування.  

Інформаційні технології: Вміння управляти даними за допомогою комп'ютерної графіки також є 
важливим, особливо при оформленні ваших висновків до технічних звітів, публікацій та освітніх 
ресурсів. 

Керівництво: важливо підтримувати мотивацію студентів і команди. Крім того, ваше дослідження 
має бути добре сплановане, щоб досягти намічених результатів та максимально використати 
наявні ресурси.  

Маркетинг: у наші дні стратегічне висвітлення науки в різних каналах (соціальні медіа, 
телебачення, газети, тощо) й у межах створеної мережі дуже важливі для поширення ваших 
наукових досягнень. Це має бути зроблено інклюзивним способом, доступним та зрозумілим 
кожному.   

Особисті та суспільні навички: 

Мотивація та стійкість:  дослідник у галузі ПОР має бути мотивованим і стійким до недоліків, мати 
сили продовжувати роботу, коли все йде не так, як планувалося.  

Допитливість та творчість: важливо зберігати відкрите ставлення до відкриттів та використовувати 
творчий підхід для пошуку інноваційних рішень. 

Дух командної роботи: тільки співпрацюючи та діючи в команді, дотримуючись етики, можна 
втілити ідеї в життя та змусити їх працювати.  

Самодисципліна: трудова дисципліна та високий рівень організації дозволяють застосовувати на 
практиці міждисциплінарну роботу.   

Продуктивність та відповідальність: висока продуктивність і відмінні дослідження досягаються, 
коли ви віддані своїй роботі.  

КЛЮЧОВІ НАВИЧКИ 
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Ініціатива: Як науковий співробітник в галузі ПОР, я маю бути проактивною у мисленні та розробці 
рішень для вирішення проблем та потреб суспільства відповідно до Цілей сталого розвитку (ЦСР).  

 

 

Людина з моїми навичками може працювати в академічних колах як викладач або дослідник; у 
консалтингових компаніях, які надають консультації та послуги з екологічної освіти та освіти для 
сталого розвитку; у приватному секторі як експерт у галузі екологічних біотехнологій та інженерії; 
у державному або приватному секторі, що займається управлінням водними ресурсами, 
переробкою твердих відходів, збереженням та відновленням екосистем - від реалізації до аспектів 
експлуатації та технічного обслуговування; у місцевих муніципалітетах, які займаються 
екологічними питаннями; та у стратегічному плануванні стратегій пом'якшення наслідків зміни 
клімату та адаптації до них.  

 

 

Коли ви працюєте з природоохоронними рішеннями, у наукових дослідженнях ви повинні 
використовувати міждисциплінарний підхід, тому що «праця з природою» потребує цілісного 
погляду. Таким чином, велика проблема полягає в тому, щоб мати справу з різним досвідом, 
знаннями та думками для розробки та вивчення рішення. Крім того, робота у сфері наукових 
досліджень складна ще й тим, що існує високий рівень невизначеності щодо результатів ваших 
експериментів та випробувань, хоча саме це і робить її такою привабливою та захоплюючою. Ви 
зможете відчути, що вносите свій внесок у щось корисне та значуще. 

 

 

Якщо ви намагаєтеся зрозуміти, чим зайнятися після закінчення школи, який шлях навчання 
вибрати, вам потрібно зазирнути всередину себе і спробувати визначити, що вам подобається 
робити, що приносить вам радість і чим ви захоплені. Так ви зможете замислитися про те, як ви 
можете зробити свій внесок у покращення світу і залишити в ньому свій слід. Будьте допитливими, 
неупередженими і, найголовніше, спілкуйтеся з людьми з різних верств суспільства. Таким чином, 
у вас будуть різноманітні бачення різних шляхів і професій, які допоможуть вам прокладати свій 
шлях. Кожен раз, коли ваша школа організовує бесіди, лекції або приймає гостей, використовуйте 
їх як можливість познайомитися з іншими реаліями та отримати уявлення про те, що відбувається 
в світі. Завжди вірте у свої мрії та втілюйте їх у життя. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАР'ЄРИ 

ПРОБЛЕМИ 

ВАШІ ПОРАДИ УЧНЯМ 
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По можливості намагайтеся познайомити своїх студентів/дітей з різними фахівцями, які працюють 
у різних галузях, щоб вони мали можливість побачити широкий вибір варіантів, якими вони можуть 
скористатися. 

Будьте активними у виявленні їхніх потенційних можливостей, підтримуйте та спрямовуйте їх 
протягом усього процесу та розкривайте їх найкращі якості. Крім того, важливо заохочувати їх до 
інвестування у свою освіту, виховання та розвиток навичок. Якщо їм буде надана можливість, вони 
краще пізнають себе і будуть впевненими у майбутньому, яке обирають. 

 

 

Профіль Кріштіни Калейруш: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Публічна лекція про природоохоронні рішення щодо води в містах: http://ise.usj.edu.mo/events-
calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

Дія COST стосовно циркулярних міст та природоохоронних рішень: 
https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR – Природоохоронні рішення для управління водними ресурсами та просування 
екосистемних послуг: https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-
for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Португальська національна асоціація зеленого даху): https://www.greenroofs.pt/ 

Розширення міждисциплінарної освіти з питань сталого розвитку (WISE): http://wiseproject.info/ 

Партнерство для сталого розвитку та соціальних інновацій (PASSION): http://passion.civitas.edu.pl/  

Результати з геоетики та навчання поінформованості (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

Переклад здійснено компанією Scientix, яка фінансується за Рамковою програмою з досліджень та 
інновацій Європейського Союзу "Горизонт 2020" – Проект Scientix 4 (відповідно до Грантової угоди 
№ 101000063), що координується Європейською шкільною мережою - European Schoolnet (EUN). 
Зміст цього документа відображає лише думку організаторів виставки та не відображає думку 
Європейської комісії (ЄК). Отже, ЄК не несе відповідальності за будьяке використання інформації, 
викладеної в цьому документі. 

ВАШІ ПОРАДИ ВЧИТЕЛЯМ І БАТЬКАМ 

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ 

https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6
http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/
http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/
https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/
http://wiseproject.info/
http://passion.civitas.edu.pl/
https://goal-erasmus.eu/

