
Мотиваційний лист 
 

Коротка передісторія… 
З галуззю водного господарства України я близько знайома не один десяток 

років:  
 на першому етапі це було навчання у Національному університеті водного 

господарства та природокористування (держбюджет на замовлення 
тодішнього Держводгоспу України) з фаховим спрямуванням навчання 
«Водогосподарська екологія»; 

 на другому етапі це робота за фахом у відділі водних ресурсів 
Мелітопольського міжрайонного управління водного господарства на 
посаді інженера з використання водних ресурсів. Дуже цінним досвідом 
роботи було здійснення (на той час) планових та позапланових перевірок 
дотримання водоохоронного законодавства у межах прибережних захисних 
смуг та смуг відведення; 

 та у подальшому при впровадженні наукової діяльності, проведенні 
дисертаційних досліджень за темою «Формування екологічного стану 
басейну річки Молочна». 

 

Мотивація. 

Потрібен не один рік досвіду, щоб зрозуміти усі недоліки законодавчої бази. 
На сьогодні, коли Україна впевнено прямує кроками євроінтеграції, багато 
законодавчих норм змінюється і модернізується, підписуються Меморандуми та 
Протоколи, але нажаль багато екологічних проблем не знаходять свого рішення 
десятиріччями. Чого лише вартий офіційно оприлюднений Скринінг води Дніпра, 
який, напевно, став логічним апофеозом багаторічного антропогенного пресу на 
екосистему та кричущим прикладом нераціонального природокористування. 
Якщо казати про південний регіон України, то малі річки зони Степу давно 
втратили свої природні властивості, їх русла все більше пересихають. З кожним 
роком все більше відчувається, що вода – це цінний ресурс, який з року в рік буде 
лише дорожчати. 

На жаль, у більшості випадків відсутня обізнаність населення, а економити 
людей змушує виключно економічна мотивація, ані ж жага зберегти природні 
ресурси. Окремою темою можна, знову ж таки, виокремити якість води та 
здійснення моніторингу поверхневих та підземних вод. Більшість науковців 
стикаються з головною проблемою – відсутністю даних та постійних рядів 
спостережень. Тому дуже радує впровадження нової системи моніторингу 
поверхневих та підземних вод в Україні, відкритість аналітичних даних.  

На екологічні теми можна писати сторінками, але головний критерій 
мотивації для роботи – це прийняття тих дієвих рішень та законодавчих норм 
«сьогодні», які дозволять нашим дітям пити чисту воду з під крану, та не 
замислюючись купатись у чистих річках та озерах вже «завтра»!!!  


