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РЕЦЕНЗЕНТИ: 

Позитивні відгуки на проект освітньо-наукової програми одержано від: 

1. Єрмакович І. А. (випускник), к.т.н. за спеціальністю 21.06.01 – 

екологічна безпека, доцент, кафедри охорони праці та техногенно-

екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту 

України. 

2. Рикусова Н. І. (випускник), еколог І категорії групи екологічного 

менеджменту НЕК «Укренерго». 

3.  Шкоп А. О. (роботодавець), к.т.н., директор ТОВ Науково-технічний 

центр  «Екомаш». 

4.  Гурець Л. Л. (наукова спільнота), д.т.н. за спеціальністю 21.06.01 – 

екологічна безпека, доцент кафедри прикладної екології Сумського 

державного університету. 

5. Разметаєв С. В. (інші), голова ГО «Всеукраїнська екологічна ліга» 
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ПЕРЕДМОВА 

Відповідає Закону України «Про вищу освіту», постанові Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2015р. № 266 «Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти», наказу МОН України від 06.11.2015 р. № 1151 «Про 

особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», постанові Кабінету 

Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Ліцензійні умови провадження 

освітньої діяльності закладів освіти» та постанові Кабінету Міністрів 

України від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах)», проекту Стандарту вищої освіти 

третього (доктор філософії) рівня галузі знань 10 Природничі науки, 

спеціальності 101« Екологія». 

Зміни внесено групою забезпечення зі спеціальності 101 «Екологія» 

Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» у складі, затвердженому наказом НТУ «ХПІ»  

№314 ОД від 17.07.2019 р. 

 

Освітньо-наукова програма використовується під час: 

– розроблення навчального плану та програм навчальних дисциплін; 

– формування сілабусів та робочих програм навчальних дисциплін, 

практик, індивідуальних завдань тощо; 

– формування індивідуальних планів аспірантів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації здобувачів вищої освіти; 

– при акредитації та зовнішньому контролі якості підготовки фахівців. 

 

Споживачами освітньо-наукової програми є: 

– здобувачі вищої освіти; 

– науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів 

(наукових установ); 

– науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку фахівців 

за спеціальністю «Екологія»; 

– екзаменаційна комісія вступного випробування ОНП та докторського 

іспиту зі спеціальності «Екологія»; 

– приймальна комісія Університету; 

– роботодавці для отримання інформації щодо академічного та 

професійного профілю випускників; 
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– компетентні фахівці з визнання документів про вищу освіту; 

– акредитаційні інституції; 

– при підсумковій атестації. 

Освітньо-наукова програма поширюється на кафедри, які беруть участь 

у підготовці здобувачів ступеня доктор філософії за спеціальністю 101 

«Екологія». 
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ВІДОМОСТІ   

про якісний склад робочої групи забезпечення освітньо-наукової програми спеціальності  

101 «Екологія»  

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

викладача 

Наймену-
вання 

посади 

Найменування закладу, який 
закінчив викладач, рік 

закінчення, спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту* 

Науковий ступінь, шифр і 
найменування наукової спеціальності, 
тема дисертації, вчене звання, за якою 
кафедрою (спеціальністю) присвоєно, 

або категорія, педагогічне звання 

Найменування навчальних 
дисциплін, які закріплені за 

викладачем, та кількість лекційних 
годин з кожної навчальної 

дисципліни 

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 
документа, тема, дата видачі) 

Примітки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Шестопалов 

Олексій  

Валерійович 

(гарант) 

Доцент Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут», 

2006 р., 

спеціальність – екологія та 

охорона навколишнього 

середовища,  

кваліфікація – еколог-

технолог-дослідник 

ХА№30562626 

Кандидат технічних наук за 

спеціальністю 05.17.08 – Процеси та 

обладнання хімічної технології, 

ДК№067962, 2011 р. 

Тема дисертації: 

«Закономірності гідромеханічних 

процесів утилізації твердих відходів 

содового виробництва» 

Доцент кафедри хімічної техніки та 

промислової екології, 

12ДЦ№041719, 2015 р. 

1. Теорія систем в екології (32 г) 

2. Біотехнологічний захист 

навколишнього середовища (32 г) 

3. Технологія знешкодження та 

утилізації компонентів газових 

викидів (48 г) 

4. Принципи екологічної рівноваги 

та динаміки екосистем (50 г) 

 

Науково-технічний центр 

«Екомаш», тема: «Сучасні 

методи проектування 

екологічно безпечних 

технологій зневоднення та 

згущення полідисперсних 

шламів» з 21.11.2016 р. по 

21.02.2017 р. Наказ НТУ 

«ХПІ» №2062C від 

15.11.2016 р. 

1, 2, 3, 8, 

10, 13, 

15, 16 

Філенко 

Олеся  

Миколаївна 

Доцент Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут», 

2002 р.,  

спеціальність – екологія та 

охорона навколишнього 

природного середовища,  

кваліфікація – інженер-

хімік-еколог 

ХА№17468176 

Кандидат технічних наук за 

спеціальністю 05.17.08 – Процеси та 

обладнання хімічної технології, 

ДК№001753, 2011 р. 

Тема дисертації:   

«Закономірності гідродинамічних та 

масообмінних процесів очищення 

газових викидів содового 

виробництва у апараті з 

комбінованими контактними 

пристроями» 

Доцент кафедри хімічної техніки та 

1. Вступ до фаху (32 г) 

2. Оцінка впливу на довкілля (30 г) 

3. Урбоекологія (32 г) 

4. Екологічний менеджмент (48 г) 

5. Міжнародна співпраця та 

грантрайтинг в екології (20 г) 

 

ТОВ «Харківпроменерго», 

тема: «Впровадження 

екологіного менеджменту та 

системи управління 

вторинними енергетичними 

ресурсами» з 20.04.2018 р. по 

27.06.2018 р. Наказ НТУ 

«ХПІ» №1828-II від 

19.04.2018 р. 

1, 2, 3, 8, 

13, 14, 16 
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1 2 3 4 5 6 7 

промислової екології, 

12ДЦ№041717, 2015 р. 

Шапорев  
Валерій 
Павлович 
 

Завідувач 
кафедри  

Харківський політехнічний 
інститут, 1966 р., 
спеціальність – машини та 
апарати хімічних 
виробництв, 
кваліфікація – інженер-
механік 
Ц№882508 

Доктор технічних наук за 
спеціальністю 05.17.01 – Технологія 
неорганічних речовин, ДН№001525, 
1995 р. 
Тема дисертації: 
«Технологія неорганічних 
армуючих наповнювачів» 
Професор кафедри хімічної техніки 
та промислової екології, ПР 
АР№000983, 1996 р. 

1. Теорія та практика 
експериментальних досліджень еко- 
і техногенних систем (32 г) 
2. Екологічна інженерія, теорія та 
конструювання екологічно 
безпечних реакторів та реакторних 
систем (32 г) 
3.Процеси та апарати 
природоохоронних технологій (64 г.) 
 

Науково-технічний центр 
«Екомаш», тема: 
«Планування і організація 
наукової роботи і наукової 
діяльності студентів 4–6 
курсів у відокремленій 
лабораторії» з 20.02.2017 р. 
по 20.05.2017 р. Наказ НТУ 
«ХПІ» №251C–II від 
14.02.2017 р. 

1,2,3,4, 
8,10,13 

15,16,17 

Моїсєєв  

Віктор  

Федорович 

Професор Харківський політехнічний 

інститут, 1970 р.,  

спеціальність – машини та 

апарати хімічних 

виробництв, 

кваліфікація – інженер-

механік 

Ш№302354 

Кандидат технічних наук за 

спеціальністю 05.17.08 – Процеси та 

обладнання хімічної технології, 

ТН№029459, 1979 р. 

Тема дисертації: 

«Інтенсифікація дистиляції 

конденсатів содового виробництва в 

апаратах зі зваженою насадкою» 

Старший науковий співробітник 

із спеціальності «Процеси та 

апарати хімічної технології», 

СН№039468, 1985 р. 

Професор кафедри хімічної техніки 

та промислової екології, 

12ПР№006256, 2010 р. 

1. Екоіновації у створенні нових 

технологій (32 г) 

2. Основи промислової екології  

(32 г) 

 

Науково-технічний центр 

«Екомаш», тема: «Системні 

дослідження навколишнього 

середовища: корпоративні 

екологічні системи та хімічна 

екологія» з 03.09.2018 р. по 

28.02.2019 р. Наказ НТУ 

«ХПІ» № 1293С від 

04.07.2018 р. 

1, 2, 3, 4, 

8, 11, 12, 

13, 15, 16, 

17 

Самойленко 

Наталія  

Миколаївна 

Професор Харківський політехнічний 

інститут, 1976 р., 

спеціальність –технологія 

електрохімічних виробництв,  

кваліфікація – інженер-

хімік-технолог 

А-II№095984 

Кандидат технічних наук за 

спеціальністю 05.17.14 – Хімічний 

опір матеріалів та захист від корозії, 

КН№005659, 1994 р.  

Тема дисертації:  

підлягає умовам «Для службового 

користування»  

Доцент кафедри хімічної техніки та 

промислової екології, ДЦ№000220, 

1. Організація та управління в 

природоохоронній діяльності (32 г) 

2. Обладнання захисту біосфери (64 г) 

3. Управління техногенною та 

екологічною безпекою (48 г)  

4. Вплив антропогених факторів на 

сучасні екосистеми (25 г) 

5. Екологічно сталий розвиток міст 

(50 г) 

Науково-технічний центр 

«Екомаш», тема: «Сучасні 

технології захисту 

навколишнього середовища 

та оптимальні 

природоохоронні заходи і 

рішення для 

забезпечення екологічної 

безпеки» з 03.09.2018 р. по 

1, 2, 3, 4, 

5, 8, 12, 

13, 15, 16 
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1 2 3 4 5 6 7 

2000 р. 28.02.2019 р. Наказ 

НТУ«ХПІ» № 1293С від 

04.07.2018 р. 

Пітак 

Інна 

Вячеславівна 

Доцент Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут», 

2004 р., 

спеціальність –екологія та 

охорона навколишнього 

середовища, 

кваліфікація – еколог-

технолог-дослідник 

ХА№25752340, 

сертифікат з англійської 

мови відповідно до 

загальноєвропейської 

рекомендації з мовної освіти 

на рівні В2 № UA 001 від 

25.06.2016 

Кандидат технічних наук за 

спеціальністю 05.17.08 – Процеси та 

обладнання хімічної технології, 

ДК№048127, 2008 р.  

Тема дисертації:  

«Закономірності процесу очищення 

газоповітряних сумішей в роторному 

вихровому апараті» 

Старший науковий співробітник із 

спеціальності «Процеси та обладнання 

хімічної технології», АС№000638, 

2013 р. 

Доцент кафедри хімічної техніки та 

промислової екології, 12ДЦ№041712, 

2015 р.  

1. Екологічні засади сталого розвитку 

країни (32 г) 

Науково-технічний центр 

«Екомаш», тема: «Сучасні 

машини та апарати для 

проведення процесів очистки 

та знезараження стічних вод 

промислових підприємств» з 

03.03.2016  по 27.05.2016 р. 

Наказ НТУ «ХПІ» №387C–II 

від 29.02.2016 р. 

1, 2, 3, 8, 

13, 14, 15 

Цейтлін  

Мусій  

Абрамович 

Професор Харківський політехнічний 

інститут, 1970 р., 

спеціальність –автоматизація 

та комплексна механізація 

хіміко-технологічних процесів,  

кваліфікація – інженер 

технолог по автоматизації 

Р№989911 

Доктор технічних наук за 

спеціальністю 05.17.08 – Процеси та 

обладнання хімічної технології, 

ДД№003533, 2004 р.  

Тема дисертації: 

«Системне дослідження явищ 

масопередачі в процесах очищення й 

охолодження газів та рідин содового 

виробництва» 

Професор кафедри хімічної техніки 

та промислової екології, ПР№003264, 

2004 р. 

1. Інженерні системи водопостачання 

та водовідведення населених пунктів 

та підприємств (30 г) 

2. Устаткування та основи 

проектування екологічно безпечних 

технологій з використанням САПР 

(32 г)  

3. Вплив антропогених факторів на 

сучасні екосистеми (25 г) 

4. Методи обробки експериментальної 

інформації та результатів досліджень, 

стандартизація наукових розробок в 

галузі екології (50 г) 

5. Наукові дослідження в галузі 

створення екологічно чистих, 

маловідходних, енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій (50 г) 

Державна установа 

«Державний науково-

дослідний і проектний інститут 

основної хімії» (ДУ НІОХІМ), 

тема: «Сучасні методи 

наукових досліджень та 

проектування екологічно 

безпечних технологій і 

розробки хімічного, харчового 

та переробного обладнання» з 

04.12.2017 р. по 05.06.2018 р. 

Наказ НТУ «ХПІ» № 2167 с від 

30.11.2017 р. 

1, 2, 3, 

4, 8, 

11, 12 

15, 16, 17 
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Додаткова інформація про групу забезпечення зі спеціальності 101 «Екологія» 

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові викладача 

Підпункти 1 по 18 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

 

1 2 3 

1 Шестопалов 

Олексій 

Валерійович 

П.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Підвищення реакційної здатності малоактивної частки вапняної суспензії у содовому виробництві / М.А. Цейтлін, О.В. Шестопалов, В.Ф. Райко // Східно-

Європейський журнал передових технологій. – 2015. – T. 6, № 6(78). – С. 33–39. 

2. Розробка математичної моделі процесу біологічної очистки газоподібних викидів / Г.Ю. Бахарєва, О.В. Шестопалов, О.М. Філенко, Т.С. Тихомирова // Східно-

Європейський журнал передових технологій. Харків: Технологічний центр, 2015. – Том 6, № 6(78) (2015). – С. 53–61. 

3. Розробка математичної моделі процесу біологічної очистки газоподібних викидів від формальдегіду / Г.Ю. Бахарєва, О.В. Шестопалов, О.М. Філенко, 

Т.С. Тихомирова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – T. 1, № 10(79). – С. 4-10. 

4. Разработка универсальной модели кинетики стационарного процесса биоочистки с субстратным ингибированием / Г.Ю. Бахарєва, О.В. Шестопалов, О.М. 

Філенко // Східно-Європейський журнал передових технологій.. – 2016. – T. 2, № 10(80). – С. 19-26. 

5. Shkop A. Exploring the ways to intensity the dewatering process of polydisperse suspensions / A. Shkop, M. Tseitlin, O. Shestopalov // Eastern-European journal of 

enterprise technologies. – 2016 –  2/6 (74), – С. 35–40. 

6. Study of the strength of flocculated structures of polydispersed coal suspensions / A. Shkop, M. Tseitlin, O. Shestopalov, V. Raiko // Eastern-European journal of enterprise 

technologies. – 2017 – Number 1/10 (85). – Р. 20–26. 

7. Development of the mathematical model of the biotreatment process of water-soluble gaseous emissions  / A. Bakhareva, O. Shestopalov, O. Filenko, T. Novozhylova, B. 

Kobilyansky // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2017 – Number 2/6 (86). – Р. 56 – 62. 

8. Studying the influence of design and operation mode parameters on efficiency of the systems of biochemical purification of emissions // Tykhomyrova T., Bakharevа A., 

Shestopalov O., Filenko O., Rybalova O., Artemiev S., Bryhada O. // Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies. –2018. - VOL 3, № 10 (93). – Р. 59-71. 

9. Development of methods for estimating the environmental risk of degradation of the surface water state / Rybalova, O.,Artemiev, S., Sarapina, M., Tsymbal, B., Bakhareva, 

A., Shestopalov, O., Filenko, O. // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 2(10-92), С. 4-17. 

10. Identification of properties of recycled highdensity polyethylene composites when filled with waste mud solids // Rykusova N., Shestopalov O., Lebedev V., 

Tykhomyrova T., Bakharievа G. –   Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies. – 2019. – 2(10 (98)).–Р. 55-60 

11. Revealing patterns in the aggregation and deposition kinetics of the solid phase in drilling wastewater / Shestopalov, O., Rykusova, N., Hetta, O., Ananieva, V., & 

Chynchyk, O. // Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies.– 2019. – 1(10 (97)), 50-58.  

П.2 Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Щодо питання розкладання хлориду амонію в реакторі-змішувачі відділення дистиляції содового виробництва / Д.В. Филоненко, А.В. Шестопалов // Вісник 

Національного технічного університету "ХПІ". - Харків: НТУ "ХПІ", 2014 – №7, С. 120 – 126. 

2. Аналіз існуючих процесів та апаратів біологічної очистки газових викидів / А.В. Шестопалов, І.В. Пітак // Технологический аудит и резервы производства . – 

2014. – № 3.5. – С. 49 – 52. 

3. Оценка эффективности биологического метода очистки нефтесодержащих сточных вод и повышение деструктивной активности углеродокисляющих 

микроорганизмов / О.О. Мамедова, А.В. Шестопалов // Экология и промышленность. Харків: «УкрНТЦ «Энергосталь», 2014. – №2. – с. 69 – 74. 
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4. Синтез частиц титана алюминия анизотропной формы при протекании твердофазных реакций в системе гидроксид алюминия – диоксид титана / В.П. Шапорев, 

А.В. Шестопалов // Інтегровані технології та енергозбереження – Харків: НТУ «ХПІ», 2014 – №1. – с. 73 – 81. 

5. Технологические закономерности процессов, которые лежат в основе массового производства вискеров неорганических тугоплавких соединений / 

В.П. Шапорев, В.В. Себко, А.В. Шестопалов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". - Харків: НТУ "ХПІ", 2014 – №27 (1070), с. 114 – 142. 

6. Технологические закономерности процессов образования и роста кристаллов неорганических соединений из раствор-расплавов / В.П. Шапорев, І.В. Пітак, А.В. 

Шестопалов // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Випуск 3 (86). – С. 25 – 29. 

7. Синтез титанатов щелочных металлов при помощи гидротермальных реакций / В.П. Шапорев, І.В. Пітак, А.В. Шестопалов // Східно-Європейський журнал 

передових технологій. Харків: Технологічний центр, 2014 – №4/6 (70) – С. 35 – 43. 

8. Некоторые свойства пластиков, армированных нитевидными кристаллами TiO2, AlN и SiC / Л.Л. Товажнянский, В.П. Шапорев, А.В. Шестопалов, И.В. Питак // 

Інтегровані технології та енергозбереження –  Харків: НТУ «ХПІ», 2014 – №4. – С. 143 – 147. 

9. Снижение инкрустации дистиллера путем снятия пересыщения по сульфату в реакторе-смесителе отделения дистилляции / Филоненко Д.В., Райко В.Ф., О.В. 

Шестопалов // Вісник НТУ «ХПІ» Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Х.: НТУ «ХПІ» – 2014 р. - №60(1102) – С. 102 – 

110. 

10. Эффективный способ очистки сульфомагниевых и хлормагниевых растворов от ионов железа и марганца в производстве оксида магния / П.В. Шапорев, А.В. 

Шестопалов, И.В. Питак, В.П. Шапорев // Вісник НТУ «ХПІ». - Харків: НТУ "ХПІ", 2014 – №53 (1095), С. 161 – 165. 

11. К вопросу об организации поточного производства нитевидных кристаллов тугоплавких неорганических соединений методом кристаллизации раствор-

расплавов на основе галоидов щелочных металлов / В.П. Шапорев, А.В. Шестопалов, И.В. Питак // Інтегровані технології та енергозбереження –  Харків: НТУ 

«ХПІ», 2015 – №1, С. 47-59 

12. Повышение экологической безопасности и степени использования сырьевых ресурсов при производстве соды / Д.В. Филоненко, А.В. Шестопалов, М.А. 

Цейтлин, В.Ф. Райко // Экология и промышленность. Харків: «УкрНТЦ Энергосталь», 2015. – №2. – С. 69 – 74. 

13. A study of the flocculs strength of polydisperse of coal suspensions to mechanical influences / A. Shkop, M. Tseitlin, O. Shestopalov, V. Raiko // «EUREKA: Physics and 

Engineering». – 2017. – Number 1. – Р. 13 – 20. 

14. Исследование путей снижения механического воздействия на флокулы в центрифуге / А.А. Шкоп, М.А. Цейтлін, А.В. Шестопалов, В.Ф. Райко // 

Технологический аудит и резервы производства. – 2017. – № 1/3 (33). – С. 39 – 45. 

15. Investigation of the treatment efficiency of fine-dispersed slime of a water rotation cycle of a metallurgical enterprise / A. Shkop, O. Shestopalov, О. Briankin, N. 

Ponomareva // Technology audit and production reserves — № 5/3(37), 2017, - P. 22–29. 

16. Investigation of flocculation efficiency in treatment of west gas treatment slime of f erroalloys production / A. Shkop, O. Shestopalov, О. Briankin, N. Ponomareva // 

Technology audit and production reserves — № 5/3(37), 2017, - P. 29–39. 

17. Использование метода мозгового штурма при изучении специальных экологических дисциплин / Тихомирова Т.С., Филенко О.Н., Горбунова О.В., 

Шестопалов А.В.// Інтегровані технології та енергозбереження.– 2017.– №3.– С. 79–83. 

18. Шестопалов О. В. Сучасні методи очищення стічних вод харчової промисловості / О. В. Шестопалов, О. С. Гетта, Н. І. Рикусова. // Екологічні науки : науково-

практичний журнал. – 2019. – №2. – С. 20–27. 

П.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

Навчальні посібники:  

1. Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР / М.А. Цейтлін, В.Ф. Райко, О.В. Шестопалов. – Х.: НТУ «ХПИ», 2013. – 224 с. 

2. Охорона навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами : навч. посіб. / О.В. Шестопалов [та ін.]; ред. О.В. Шестопалов. – Харків : НТУ «ХПІ», 

2015. – 116 с.  

3. Біологічна очистка та дезодорація газоповітряних викидів : навч. посіб. / О.В. Шестопалов [та ін.] ; ред. О.В. Шестопалов. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 116 с.  
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4. Теорія систем в екології: підручник / Ю.Г. Масікевич, О.В. Шестопалов, А.А. Негадайло та ін. – Суми: СумДУ, 2015. - 330 с. 

5. Цивільний захист: навч. посіб. / Г.Ю. Бахарєва [та ін.]; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. - Харків: НТУ«ХПІ», 2015. – 116 с. 

6. Біотехнологічний захист та охорона навколишнього середовища: навч. посіб. [для студентів спец. «Екологія та охорона навколишнього середовища»] / О.В. 

Шестопалов [та ін. за заг. ред.. О.В. Шестопалова]; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін.-т».– Харків: Технол. Центр: НТУ «ХПІ», 2016. – 218 с. 

Монографії: 

1. Процеси та апарати біологічної очистки та дезодорації газоповітряних викидів. монографія / Л.В. Кричковська, О.В. Шестопалов, Г.Ю. Бахарєва, К.В. Слісь. – 

Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – 200 с.  

2. Проектні рішення у розробці апаратів біологічної очистки газоподібних викидів. монографія / Л.В. Кричковська, Л.А. Васьковець, І.В. Гуренко, 

О.В. Шестопалов та ін.; за ред. проф. Л.В. Кричковської – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – 210 с.  

3. Біологічні методи охорони навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами. Монографія / Шапорев В.П., Шестопалов О.В., Мамедова О.О. та ін. 

– Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 116 с.  

4. Сучасні напрями підвищення екологічної безпеки виробництва соди: монографія / В.П. Шапорев, М.А. Цейтлін, В.Ф. Райко та ін. – Суми: Сумський державний 

університет, 2014. – 246 с. 

5. Analysis of ways reducing drilling waste in oil and gas production influencing on natural environment // Shestopalov O.V., Rykusova N.I., Tseytlin M.A., Raiko V.F. 

Sustainable development of resource-saving technologies in mineral mining and processing: Multi-authored monograph. – Petroș ani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 

2019. - 400 рр., 263-283 pp. 

П.8 Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

1. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми  «Визначити можливість підвищення ступеню розділення тонкодисперсних суспензій за рахунок 

удосконалення конструкції осаджувальної центрифуги» 0116U000965 (2016-2018 рр.). 

2. Виконання функцій керівника наукової теми «Розробка наукових основ маловідходних технологій очистки та утилізації стічних вод» 0118U002334 (2018-2020 

рр.). Наказ НТУ ХПІ №353 ОД від 26 липня 2018 р. 

3. Виконання функцій керівника наукової теми «Розробити методологію пошуку умов оптимізації процесів розділення високодисперсних суспензій у процесах 

зневоднення високодисперсних суспензій під дією гравітаційних та інерційних сил» 0118U002333 (2018-2020 рр.). 

П.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

Заступник директора Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту з наукової роботи, розпоряднення  ректора  №74 від 18.12.18. 

П.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

Методичні вказівки: 

1. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Метеорологія та кліматологія» для студентів очної та заочної форми навчання за спеціальністю 

«Екологія та охорона навколишнього середовища», / уклад. О.В. Шестопалов, І.В. Пітак. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – 40 с. 

2. Методические указания к выполнению расчетной работы по курсу «Теория технических систем» для студентов направления 6.050503 «Машиностроение» 

специальностей «Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов» и «Оборудование перерабатывающих и пищевых 

производств»/состав.: А.В. Шестопалов, Т.Б. Новожилова, Д.И. Нечипоренко. – Х. : НТУ «ХПИ», 2014. – 48 с. 

3. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Основи створення маловідходних технологій / А.В. Шестопалов, А.С. Мочаєв, Т.Б. Новожилова – Харків: 
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КСЦ «Вектор», 2013. – 67 с. 

4. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи: «Розрахунок абсорбера для поглинання шкідливих газів» з дисципліни Устаткування та основи  

проектування екологічно безпечних технологій з використанням САПР [для студентів спеціальності 101 Екологія спеціалізації «Інженерна екологія»]// Цейтлін М. 

А., Райко В. В., Шестопалов О. В.. Харків: Планета-Принт, 2017, 55 с 

5. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Визначення вмісту нітратів у харчових продуктах» з курсів «Агроекологія», «Загальна екологія та неоекологія», 

«Екологія людини», «Соціоекологія» / Т.С. Тихомирова, О.М. Філенко, О.В. Шестопалов, А.О. Баранова. – Х.: НТУ «ХПІ», 2018. – 20 с.  

6. Методичні вказівки до виконання контрольних завдання для виміру якості навчання з курсу «Загальна екологія» для студентів-іноземців спеціальності 185 

«Нафтогазова справа», які вивчають дисципліну на іноземній мові. Англ. мовою / Т.С. Тихомирова, О.В. Шестопалов, О.В. Горбунова, Н.І. Рикусова. – Х.: НТУ 

«ХПІ», 2018. – 24 с.  

7. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вміст нітратів у продуктах харчування» з курсу «Загальна екологія» для студентів-іноземців та студентів, які 

вивчають дисципліну на іноземній мові. Англ. мовою / Тихомирова Т.С., Шестопалов О.В., Горбунова О.В. Харьков: НТУ «ХПИ», 2019. 

П.14 керівництво постійно-діючим студенсткьим науковим гуртком/проблемною групою 

Керівник студентської проблемної групи «Екологічна освіта та популяризація науки серед молоді» постійно-діючого студентського наукового гуртка 

«Екологічний клуб «Я-Еколюдина», наказ НТУ ХПІ №113ОД від 28.02.2019р 

П.15 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій 

1. Вплив відходів буріння нафтогазової свердловини на грунт/Н.І. Рикусова, О.В. Шестопалов/ П’ятий Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. 

Енергоощадність. Збалансоване природокористування» (26-29 вересня 2018 р.) матеріали конф. – Львів, 2018. – С. 29 

2. Очищення стічних вод промислових підприємств за допомогою методу коагуляції та флокуляції /Н.І. Рикусова, О.С. Гетта, О.В. Шестопалов // International 

Multidisciplinary Conference Science and technology of the present time: priority development directions of Ukraine and Poland (19–20 October 2018) Volume 6. – 

Wolomin, Republic of Poland, 2018. – р. 120-123 

3. Аналіз  впливу  стічних  вод  харчової  промисловості  на довкілля /О.С. Гетта, О.В. Шестопалов/ П’ятий Міжнародний конгрес «Захист навколишнього 

середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» (26-29 вересня 2018 р.) матеріали конф. – Львів, 2018. – С. 140. 

4. Вплив рідких відходів буріння при видобутку нафти та газу на  водне середовище/  Н.І. Рикусова, О.В. Шестопалов/International Multidisciplinary Conference 

«Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» Stalowa Wola, Republic of Poland, 20–21 July 2018. Volume 2. Stalowa Wola: 

Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – С. 106-109 

5. Аналіз складу стічних вод з переробки овочів / О. С. Гетта, О. В. Шестопалов //ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–

20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. –С. 22. 

6. Вплив бурових стіних вод на навколишнє природне середовище / Н. І. Рикусова, О. В. Шестопалов // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція 

магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. –Ч. 3 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. –С.103-104. 

7. Аналіз фізико-хімічних методів очищення стічних вод / Гармаш Л. Г., Шестопалов О. В. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: 

тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ 

«ХПІ». – С. 11. 

8. Економічні важелі, що сприятимуть запровадженню сортування побутових відходів / Т. С. Тихомирова, О. М. Філенко // Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IV. / за ред. 

проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 43 

П.16 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член ГО «Всеукраїнська екологічна ліга». Членський квіток № 5464. 
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2 Філенко 

Олеся  

Миколаївна 

П.1 наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Development of the mathematical model of the biotreatment process of water-soluble gaseous emissions Development of the mathematical model of the biotreatment 

process of water-soluble gaseous emissions / A. Bakhareva, O. Shestopalov, O. Filenko, T. Novozhylova, B. Kobilyansky // Eastern-European journal of enterprise 

technologies. – 2017 – Number 2/6 (86). – Р. 56–62. 

2. Studying the influence of design and operation mode parameters on efficiency of the systems of biochemical purification of emissions / A. Bakharevа, O. Shestopalov, O. 

Filenko, T. Tykhomyrova // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018 – Number 3/10 (93). – Р. 59–72. 

П.2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Визначення ефективності вловлювання аміаку в комбінованому контактному пристрої / Гринь С.А., Філенко О.М. // Технологический аудит и резервы 

производства. – Х: Технологический центр, 2014. – №3/2(17). 

2. Розробка математичної моделі процесу біологічної очистки газоподібних викидів / Бахарєва Г.Ю., Шестопалов О.В., Філенко О.М., Тихомирова Т.С. // Східно-

Європейский журнал передових технологій: Харків, 2015,  №6 (6). 

3. Энергетические методы фиксации атмосферного азота / Гринь Г.И., Кузнецов П.В., Гринь С.А., Филенко О.Н. // Вісник НТУ «ХПІ», № 35. –  Харків: – 2016. 

4. Разработка универсальной модели кинетики стационарного процесса биоочистки  с субстратным ингибированием / Бахарєва Г.Ю., Шестопалов О.В., Філенко 

О.М., Б.Б. Кобилянський // Східно-Європейский журнал передових  технологій: Харків, 2016, №10 (80). 

5. Досвід поєднання STEM та інклюзивної освіти в літньому таборі на базі технічного Вищого навчального закладу / Тихомирова Т.С., Филенко О.М., Горбунова 

О.В., Шестопалов О.В., Дуюн О.А. // Інтегровані технології та енергозбереження.– 2018.– №3.– С. 54–59.  

П.3 наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

1. Ресурси та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / Самойленко Н.М., Геніч М.М., Черкашина М.К., Гольонко Р.А. Філенко О.М. Чернівці: Прут, 

2013. 

2. Cучасні напрями підвищення екологічної безпеки виробництва соди: навч. посіб. / Шапорев В.П., Цейтлін М.А., Райко В.Ф., Шестопалов О.В., Філенко О.М. та 

ін. Суми: Сумський державний університет, 2014. 

3. Біологічна очистка та дезодорація газоповітряних викидів: навч. посіб. / Шестопалов О.В., Бахарєва Г.Ю., Філенко О. М. та ін. // Харьків: НТУ«ХПІ», 2015. 

П.8 виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми: «Провести аналіз варіантів моделей хіміко-технологічних процесів і розробити модель хімічного 

знешкодження газоповітряної суміші від комплексу органічних та неорганічних домішок» (г/д №  53218). 2011-2015 рр. 

П.13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Ландшафтная экология» / Тихомирова Т.С., Филенко О.Н.  Харьков: НТУ «ХПИ», 2014. 

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Визначення вмісту нітратів у харчових продуктах» з курсів «Агроекологія», «Загальна екологія та неоекологія», 

«Екологія людини», «Соціоекологія» / Т.С. Тихомирова, О.М. Філенко, О.В. Шестопалов, А.О. Баранова   Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 

3. Методичні вказівки до виконання контрольних завдання для виміру якості навчання з курсу «Загальна екологія» для студентів навчально-наукового інституту 

економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу. Англ. мовою / Тихомирова Т.С., Філенко О.М., Стаднік В.Ю.  Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 

П.14 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентських олімпіад:  зі спеціальності 101 «Екологія», з навчальних дисциплін «Економіка 

природокористування», «Загальна екологія», «Агроекологія», 2018-2019. 
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П.16 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член ГО «Всеукраїнська екологічна ліга». Членський квіток № 5465. 

3 Шапорев  

Валерій  

Павлович 

П.1 наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Исследование функционирования вихревой трубы с двухфазным потоком (англ.) / V. Shaporev, I. Pitak, O. Pitak, S. Briankin // Eastern-european journal of 

enterprise technologies. – Vol. 4/10 (88), 2017. – Р. 51−61. 

2. Shaporev V., Pitak I., Pitak O., and other. Substantiation of choosing the design of a reactor-dust collector with two colliding flows. Eastern-European journal of enterprise 

technologies. – Vol. 3/10 (93), 2018. – 28−35. 

3. Investigation of the process of saturation of the filter liquid of soda production with ammonia and carbon dioxide in the production of ammonium chloride / V. Shaporev, I. 

Pitak, O. Pitak, and other // Lecture Notes in Mechanical Engineering. Advances in Design, Simulation and Manufacturing // Springe, 2019, p. 481 – 489. 

4. Pitak, I.,Shaporev, V., Briankin, S., Komarysta, B., Nechyporenko, D.  Development of a highly efficient combined apparatus (A combination of vortex chambers with a 

bin) for dry deducting of gases. Eastern-European journal of enterprise technologies. – Vol. 3/10 (99), 2019. – 49−55. 

П.2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. И. В. Питак, В. П. Шапорев, С. С. Брянкин, Б. Н. Комаристая, Д. И. Нечипоренко (англ) / Разработка высокоэффективного комбинированного аппарата 

(комбинация вихревых камер в сочетании с бункером) для сухой очистки газов от пыли // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – № 3/10(99). – 2019. 

– P. 49–55. 

2. Обоснование выбора конструкции реактора-пылеуловителя с двумя встречными потоками (англ.) / V. Shaporev, I. Pitak, O. Pitak and other // Eastern-European 

journal of enterprise technologies. – Vol. 3/10 (93), 2018. – Р. 28−35. 

3. Пітак І. В., Шапорев В. П., Пітак О. Я., Брянкін С. С., Васильєв М. І. / Узагальнення аеродинамічних характеристик циклонних та вихрових камер при їх 

функціонуванні // Технологічний аудит та резерви виробництва. – №2(3(40)), 2018, с. 28–34. 

4. І. В. Пітак, С. С. Брянкін, О. Я. Пітак, В. П. Шапорев / Анализ санитарной очистки газовых выбросов от пыли в производстве извести (англ) // Eureka: Physics 

and engineering. Vol. 5(12), 2017. – 65–73. 

5. Дослідження функціонування вихрової труби при подачі в трубу дисперсного потоку (газ-частинки пилу) / В.П. Шапорев, І.В. Пітак, О.Я. Пітак, С.С. Брянкін // 

Технологический аудит и резервы производства. − №. 4/3 (36), 2017. – С. 14−22. 

Публікації за кордоном 

6. Технология переработки твердых бытовых отходов и осадков сточных вод в органо-минеральные удобрения / М.Г. Зинченко, В.П. Шапорев // Вестник БГТУ 

им. В.Г. Шухова – Белгород : 2014. – № 3, С. 149–152. 

7. Протопопов Р.Я., Филенко О.М., Шапорев В.П., Себко В.В. Модель термического дожигания органических токсикантов,содержащихся в вентиляционных 

выбросах // Вест. БГТУ им. В.Г. Шухова – Белгород: БГТУ, 2013. – С. 154–158. 

8. Investigation of the processes of biodegradation of sorted municipal solid waste in landfill reactor / Pitak I., Shaporev V., Novozhylova T., Nechyporenko D. // EUREKA: 

Physics and engineering. − Tallinn: Publisher of ―Scientific Route‖, Vol. 1(1), November 2015. – Р. 22–31. 

П.3 наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

1. Геоінформаційні технології [Текст]: І. В. Пітак, А. А. Негадайлов, О. Я. Пітак, Ю. Г. Масікевич, В. П. Шапорев [та ін.] / підручник для студентів спеціальності 

101 «Екологія». Харків: Мадрид, 2019. – 296 с. 

2. Екологія у виробництві тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів [Текст]: В. П. Шапорев, Г. М. Шабанова, А. М. Корогодська, О. Я. Пітак, І. В. Пітак [та 

ін.]. / навчальний посібник для студентів спеціальності 101 «Екологія» та 161 «Хімічна технологія та інженерія». Харків: Технологічний центр, 2018.  180с. 

3. Радіоекологія [Текст]: Ю. Г. Масікевич, В. П. Шапорев, В. Ф. Моїсєєв, І. В. Пітак [та ін.]. / підручник для студентів спеціальності 101 «Екологія». Чернівці: 

Місто, 2018. – 450 с. 
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4. Процеси та апарати природоохоронних технологій [Текст]: Л. Д. Пляцук, Р. А. Васькін, В. П. Шапорев, В. Ф. Моїсєєв [та ін.] / підручник для студентів 

спеціальності 101 «Екологія», у 2 томах /. Суми: Сумський державний університет, 2017. – Т. 2. – 521 с.  

5. Экологически устойчивое развитие городов: уч.пос. / Н.Н.Самойленко, В.Б.Байрачный, В.П.Шапорев, А. Каклаускас, Е.В.Кофанова и др.; под ред. 

Н.Н.Самойленко. – Х.: «Щедра садиба плюс», 2015. – 220 с. 

П.4 наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня 

Науковий керівник здобувача Протопопова Р.Я., який захистив дисертацію на тему «Закономірності кінетики і гідродинаміка процесу термічного окислення 

органічних компонентів газових викидів в реакторах різного типу», на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 2014 р. 

П.8 виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

1. Науковий керівник науково-дослідної роботи за темою: «Провести аналіз варіантів моделей хіміко-технологічних процесів і розробити модель хімічного 

процесу знешкодження газоповітряної суміші від комплексу органічних та неорганічних домішок». Договір на створення науково-технічної продукції №53218. 

Термін виконання 15.01.2012-15.01.2015 р. Замовник ТОВ НВП Екосфера. 

2. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми: «Інтенсифікація процесів сухого очищення пилогазових систем». Номер державної реєстрації: 

0118U002175, 2018–2020 рр. 

П.10 організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

Організаційна робота у НТУ «ХПІ» на посаді завідуючого кафедри хімічної техніки та промислової екології за період з 2001 по теперішній час, відповідно до умов 

контракту, службових обов’язків та індивідуального плану.  

П.13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

1. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» І.В. Хитрова, Т.Б. Новожилова, В.П. Шапорев Харків: НТУ«ХПІ», 2015 – 52 с. 

2. Методичні вказівки до практичних занять за курсом «Екологічна політика» для студентів усіх форм навчання спеціальності 101 «Екологія» / С. А. Гринь, В. П. 

Шапорев // Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – 13 с. 

3. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Мониторинг окружающей среды» для студентов всех форм обучения по специальности 101 

«Экология» / С. А. Гринь, В. Н. Бабенко, В. П. Шапорев, И. В. Питак // Харьков: НТУ «ХПИ», 2016. – 87 с. 

4. Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахункового завдання з курсу «Управління техногенною та екологічною безпекою» для студентів 

усіх форм навчання спеціальності 101 «Екологія» / Самойленко Н. М., Аверченко В. І., Пітак І. В., Шапорев В. П. // Харків: НТУ «ХПІ», 2017.– 20 с. 

П.15 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій 

1. В. П. Шапорев, І. В. Пітак, О. Я. Пітак / Біологічна переробка відходів // International Scientific Conference ―Chemical Technology and Engineering‖, Lviv, Ukraine, 

June, 2017, p. 365–366. 

2. И. В. Питак, С. С. Брянкин, О. Я. Питак, В. П. Шапорев / Адсорберы с виброкипящим слоем для санитарной очистки газов // Міжнародна наукова конференція 

MicroCAD: Секція №16а – Менеджмент та апарати природоохоронних технологій – НТУ "ХПІ", 2018. – с. 39. 

3. Investigation of the process of saturation of the filter liquid of soda production with ammonia and carbon dioxide in the production of ammonium chloride / Shaporev V., 

Pitak O., Pitak I. and other // International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange (DSMIE-2018), Sumy, Ukraine, June 2018. 

http://kpi.kharkov.ua/
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4. Investigation of the lime slaking with water in sodium production / I.Pitak, V. Shaporev, A. Hrubnik, Briankin S. // 8th International conference Science and society, 9th 

November 2018, Hamilton, Canada, Р. 56 – 66. 

5. I. Pitak, S. Briankin, O. Pitak, V. Shaporev / Combined apparatus for dry cleaning of gases // Міжнародна наукова конференція MicroCAD: Секція №16. – НТУ "ХПІ", 

2019. 

П.16 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член ГО «Всеукраїнська екологічна ліга». Членський квіток № №5548.  

П.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії (НІОХІМ) з 1975 р. по 1986 р. на посадах: 

- молодший науковий співробітник; 

- старший науковий співробітник; 

- зав сектором відділу «Екологічної технології»; 

- зав. відділу «Енергозберігаючих технологій». 

4 Моїсєєв  

Віктор  

Федорович 

П.1 наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Functional materials for medical and biological purposes on the system CaO-CaF2-P2O5-H2O and additives / S. Krivileva, V. Moiseev // Functional materials №25б, №2 

(2018), Р. 358–363.  

2. Investigation o fthe рrocess of saturation of the filter liquid of soda production with ammonia and carbon dioxide in the production of ammonium chloride / Inna 

Pitak,Valery Shaporev, Oleg Pitak, Alina Hrubnik, Viktor Moiseev // Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019 : DSMIE 2018, LNME, Р. 481–488.  

П.2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Інтенсифікація промивача газу колон у виробництві кальцинованої соди / Моїсєєв В.Ф., Манойло Є.В., Грубнік А.О. // Технологический аудит и резервы 

производства – Харків: Технологічний центр, - 2015 №6/4 (26). 

2. Зниження техногенного навантаження на довкілля при проведенні процесу абсорбції аміаку у содовій промисловості / В.Ф. Моїсєєв, Є.В. Манойло, А.О. 

Грубнік // Journal of Engineering Sciences, Vol. 3, Issue 2 (2016), pp. G 1–G7. 

3. Очищення та утилізація газових викидів виробництва кальцинованої соди / В.Ф. Моїсєєв, Є.В. Манойло, А.О. Грубнік та ін. // Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові 

рішення у сучасних технологіях". - № 53, 2017, С. 65–70.  

4. Обробка газорідинних систем на трубчастих решітках із стабілізатором пінного шару / В.Ф. Моїсєєв, Є.В. Манойло, К.Ю. Репко, Д.В. Давидов // Вісник НТУ 

«ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" - №53, 2017, С. 114–123.  

5. Структура пінного шару на протитечійних контактних елементах зі стабілізацією / В.Ф. Моїсєєв, Є.В. Манойло, О.О. Ляпощенко та ін. // Вісник НТУ «ХПІ»: 

Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" - №26, 2018,  С. 83–92.  

6. Intensification of Foam Layered Apparatus by Foam Stabilization / O. Liaposhchenko, O. Khukhryanskiy, V. Moiseev, M. Ochowiak, E. Manoilo // Journal of Engineering 

Sciences. – Sumy : Sumy State University, 2018. – Volume 5, Issue 2. – P. F13-F18.   

7. Simulation of chemical and thechnological processes of a hydrocarbon preparation plant / O.O. Liaposhchenko, V.F. Moiseev, V.M. Marenok, O.M. Khukhryanskyy // 

Joiurnal of Hydrocarbon Power Engineering. 2019, Vol. 6, Issue 1. – P.7-13.  

П.3 наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

1. Природоохоронне інспектування / Товажнянський Л.Л.,  Масікевич Ю.Г. Сівак В.К., Моїсєєв В.Ф. та ін. Чернівці: Зелена Буковина, 2005, 264 с. 

2. Загальна гідрологія / Ющенко Ю.С, Гринь Г.І, Масікевич Ю.Г., Моїсєєв В.Ф. та ін. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005, 368 с. 

3. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище / Товажнянський Л.Л.,  Масікевич Ю.Г., Сівак В.К., Моїсєєв В.Ф. та ін. – 

Чернівці: Зелена Буковина, 2005, 284 с. 

http://kpi.kharkov.ua/
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4. Процеси та апарати природоохоронних технологій: підруч. у 2 т. / Л.Д. Пляцук, Р.А. Васькін, В.П. Шапорев, В.Ф. Моїсєєв. – Суми: СумДУ, 2017. Т.1. – 435 с., 

Т.2. – 521 с.  (956/120). 

5. Радіоекологія: підруч. / В.П. Шапорєв, Ю.Г. Масікевич, В.Ф. Моїсєєв, та ін. – Чернівці: «Місто» АНТ, 2018. – 450 с. 

6. Системні дослідження навколишнього середовища: корпоративні екологічні системи, хімічна екологія : підручник / Л.Д. Пляцук, Т.В. Козуля, Л.Л. Гурець, В.Ф. 

Моїсєєв – Суми: ПФ «Видавництво Університетська книга», 2018. 460 с. 

П.4 наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня 

Науковий керівник здобувача ступеня к.т.н.:   

1. Трошин О.Г. тема: «Закономірності процесу зневоднення зернистих матеріалів у фільтруючій центрифузі з вивантаженням осаду дисковим упором», 2004. 

2. Бубликова Є.В. тема: «Закономірності гідродинаміки та масопередачі процесу ректифікації у відцентровому апараті», 2008. 

3. Пітак І.В. Закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному вихровому апараті», 2008. 

4. Манойло Ю.О. тема: «Закономірності процесу подрібнення відходів содового виробництва у машині дисмембраторного типу», 2009. 

5. Пономарьова Н.Г. тема: «Гідромеханічні закономірності процесу зневоднювання високодисперсних відходів хімічної промисловості у осаджувальній шнековій 

центрифузі», 2009. 

6. Філенко О.М. тема: «Закономірності гідродинамічних та масообмінних процесів очищення газових викидів содового виробництва у апараті з комбінованими 

контактними пристроями», 2011. 

П.8 виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

Виконання функцій керівника наукової теми: «Розробка конструктивних і технологічних рішень для реконструкції колонних апаратів» за договором № 53720 від 

06.02.2018 р. з ПрАТ КСУ – 17 (м. Кременчук). 

П.11 участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

1. Член спеціалізованої вченої ради Д55.051.04 СумДУ за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. 

Офіційний опонент при захисті дисертаційних робіт: 

1. Аль Хайят Мохаммед Надим Касим, «Масообмінні характеристики  вихрових протитечійних апаратів», СумДУ, 2015 р.  

2. Острога Руслан Олексійович «Процес покриття гранул мінеральних добрив органічною суспензією», СумДУ, 2014 р. 

П.12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення 

А.с. № 1587021 СССР, 1990 Установка для анаэробной обработки отходов 

А.с. № 276073 СССР (ДСП) Установка для получения композиционных  материалов 

Патент173111, МПК7 В04В 3/00. Опубл. 1 5.04.2003, Бюл.№ 4 Центрифуга фільтруючої безперервної дії 

Патент № 73238 С2 Україна, МПК 7 В01D47/04. Надрук. 15.06.2005, Бюл. № 6  Пінний апарат 

Патент України на корисну модель № 29985 UA, Бюл. №3 від 11.02.2008. Роторний масообмінний апарат 

Патент України на корисну модель № 33694 UA, Бюл. № 13 від 10.07.2008. Подрібнювач дисмембраторного типу 

П.13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

1. Методичні вказівки з курсу «Вступ до фаху» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6.04010601 (Екологія та охорона навколишньго 

середовища) /Масікевич Ю.Г., Масікевич А.Ю., Моїсєєв В.Ф., Манойло Є.В., Пітак І.В. – Чернівці: ЧФ НТУ «ХПІ», 2014, 38 с. 

2. Методичні вказівки з курсу «Комплексна хімічна переробка деревини» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6.040106 (Екологія та 

охорона навколишньго середовища) / Масікевич Ю.Г., Масікевич А.Ю., Моїсєєв В.Ф., Пітак І.В. – Чернівці: ЧФ НТУ «ХПІ», 2014, 36 с. 
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3. Робоча програма навчально-виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальностями: 6.05050315, 6.05050313, 6.04010601 

(Екологія та охорона навколишньго середовища) / Моїсєєв В.Ф., Васильєв М.І., Манойло Є.В. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014, 12 с. 

4. Робоча програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальностями: 7.05050315, 7.05050313, 7.04010601 (Екологія 

та охорона навколишньго середовища) / Моїсєєв В.Ф., Васильєв М.І., Манойло Є.В. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014, 16 с. 

П.15 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій 

1. В.Ф. Моїсєєв, Є.В. Манойло, Н.Г. Пономарьова, К.Ю. Репко «Створення маловідходних технологій на базі інтенсифікованих пінних апаратів» // 5-й 

Міжнародний конгрес ―Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування‖: збірник матеріалів. – Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2018. – 1 електр. опт. диск (DVD). ISBN 978-966-941-220-1, 123 с. 

2. Moiseev V., Manoilo Е., Hrubnic A., Liaposhchenko А., Khukhryanskiy О. Reducing of gas emissions from the production of calcinated soda ash // International joint 

forum LEA'2018 & YSTCMT'2018, November 22-24TH, 2018, Lviv, Ukraine. 

3. В.Ф. Моїсєєв, Є.В.Манойло, А.О.Грубнік. Удосконалення технології содового виробництва з метою скорочення викидів у навколишнє середовище //Сучасні 

проблеми біології, екології та хімії: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю біологічного факультету 

Запорізького національного університету (Запоріжжя, 26-28 квітня 2017 р.). Запоріжжя: АА Тандем, С. 211-213. 

4. В.Ф. Моїсєєв, Є.В. Манойло, А.О. Грубнік Аналіз та зменшення викидів содового виробництва на основі системного підходу// Захист навколишнього 

середовища. Збалансоване природокористування: збірник матеріалів Четвертого студентського Конгресу (Львів, 26-27 квітня 2017 р), С. 31-33. 

5. В.Ф. Моїсєєв, Є.В. Манойло, А.О. Грубнік Удосконалення технологічних процесів очистки газових викидів содового виробництва//Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХХV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р.: у 4 ч. Харків: 

НТУ «ХПІ», Том 3, с. 39 

6. В.Ф. Моїсєєв, Є.В. Манойло, А.О. Грубнік Підвищення екологічної безпеки за рахунок впровадження вихрових апаратів при проведенні процесу абсорбції 

аміаку у содовій промисловості //ХІ Міжнародна конференція магістрантів та аспірантів (18-21 квітня 2017 р.): матеріали конф.: у 3-х ч. Харків: НТУ «ХПІ», том 

3, С. 18-19. 

7. Моїсєєв В.Ф. Програмна підтримка ентропійно-інформаційної оцінки відповідності стану складних систем // Системный анализ и информационные технологии: 

материалы 18-й Международной научно-технической конференции SAIT 2017, Киев, 2017 /УНК ―ИПСА‖ НТУУ ―КПИ‖. – К.: УНК ―ИПСА‖ НТУУ ―КПИ‖, 2017. 

– С. 178-179. 

8. Застосування блочно-комбінованих контактних елементів у колонних апаратах О.О. Ляпощенко, О.М. Хухрянський, В.Ф. Моїсєєв, Є.В. Манойло //Матеріали ІV 

Всеукраїнської науково-методичної конференції «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи» (м. Шостка, 18 квітня 2019 р.), Суми : Сумський 

державний університет,  - 216 с. 

П.16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член ГО «Всеукраїнська екологічна ліга». Членський квіток №5546.  

П.17 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії (НІОХІМ) з 1970 р. по 1985 р. на посадах: 

- старший науковий співробітник; 
- зав. лабораторії вториних енергоресурсів і техніки безпеки 

5 Самойленко 

Наталія  

Миколаївна 

П.1 наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Влияние фармацевтических препаратов и их производных на окружающую среду / Самойленко Н.М., Ермакович И.А. // Вода и экология. Проблемы и решения. 

– 2014.- №2. – С. 78-87.  
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2. Implementation of the method of electrochemical destruction during disposal of pharmaceutical glass wast / N. Samoilenko, I. Yermakovych, V. Bairachnyi, A. Baranova // 

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.-Vol 5, No 10 (89) (2017). - Р. 39-45. 

3. Samoilenko N. Development of engobe composition with the use of pharmaceutical glass waste for glazed ceramic granite / N. Samoilenko, L. Shchukina, А. Baranova 

//Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. Vol 4, No 10 (100) – P. 6–12.  

П.2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Очистка стічних вод від фармацевтичних забруднювачів протизапальної та гормональної дїї / Самойленко Н.М., Єрмакович І.А. // Вісник Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут».– Київ: НТУУ «КПІ». - 2015. – Вип. 27. – С. 132-139. 

2. Samoilenko N., Yermakovych I. Analysis of studies in the field of wastewater pollution by pharmaceutical contaminants // Вісник Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків.- 2015. - № 1140.- Вип. 11.– С. 101-106. 

3. Фармацевтичні  відходи зі скла та їх ресурсна база в Україні / Самойленко Н.М., Баранова А.О. // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія:Нові 

рішення в сучасних технологіях.- Х.: НТУ «ХПІ». – 2017.- №23 (1245) – С. 170-175. 

4. Використання вторинного ресурсного потенціалу фармацевтичних відходів зі скла у виробництві керамічної плитки / Н.М. Самойленко, Л.П. Щукіна, А.О. 

Баранова // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – No 26 (1302). – Т. 2. – С. 93-99.  

5. Самойленко Н. М. Підготовка фармацевтичних відходів зі скла до утилізації у виробництві керамічної плитки / Н. М. Самойленко, І. А. Єрмакович, А. О. 

Баранова //Екологічні науки. – 2019. – №25(2). – С. 199–202.  

П.3 наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії  

1. Ресурси та охорона навколишнього середовища / Самойленко Н.М., Геніч М.М., Черкашина М.К. та ін. – Чернівці: Прут, 2013. - 294 с.  

2. Экологически устойчивое развитие городов: навч. посіб. / Самойленко Н.М., Байрачний В.Б, Шапорев В.П., Каклаускас А., Кофанова О.В.- Харків: «Щедра 

садиба плюс», 2015.  

3. Экология устойчивого города : монография / Самойленко Н.М., Байрачний В.Б. – Харьков: «Щедра садиба плюс», 2015.  

4. Організація та управління в природоохоронній діяльності: навч. посіб. / Н.М.Самойленко, Д.В. Райко, В.І. Аверченко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. –  174 с.  

5. Ґрунтознавство: навч. посіб. / Аверченко В.І., Самойленко Н.М.. – Харків : Мачулін, 2018. – 116 с. 

6. Геоінформаційні технології[Текст]: І. В. Пітак, А. А. Негадайлов, О. Я. Пітак, Ю. Г. Масікевич, В. П. Шапорев, Н.М.Самойленко [та ін.] / підручник для 

студентів спеціальності 101 «Екологія». Харків: Мадрид, 2019. – 296 с. 

П.4 наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня  

Науковий керівник здобувача ступеня к.т.н. Єрмакович І.А., який захистив дисертацію зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека, 2016 р. 

П.5 Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії” 

Академічний директор  міжнародного проекту CENEAST – Реформування програм у сфері містобудування на просторі Східного сусідства (530603-TEMPUS-1-

2012-1-LT-TEMPUS-JPCR (2012-3071/001-001) (2012-2015 р.р.) 

П.8 виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

1. Науковий керівник науково-дослідної роботи згідно госпдоговору №53686 «Оптимізація вибору конструкційних матеріалів для обладнання по збагаченню 

мінеральної сировини на базі принципів екологічності та ресурсозбереження» (2007-2010 рр.). 

2. Науковий керівник наукової теми «Вивчення особливостей зменшення негативного впливу на довкілля фармацевтичних відходів зі скла» (2018-2020 рр.). Наказ 

НТУ «ХПІ» №176 ОД від 28.03.2018 р. Держрегістрація: 0118 U 004445. 

П.12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення  

1. Бігунов В.О., Назаренко В.І., Іващенко О.З., Чумак А.Ф., Самойленко Н.М. Віброційне сито. Деклараційний патент на винахід №20000031568 від 21.03.2000.  

2. Самойленко Н.М., Єрмакович І.А. Заявка на корисну модель (пріоритетний документ)  «Спосіб локальної очистки та знезараження стічних вод, що містять 
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найстійкіші до біодеградації фармацевтичні речовини, переважно лікарняних установ»,  u201609898 від 26.09.2016 р. 

П.13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

1. Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахункової частини курсової роботи з курсу «Обладнання захисту біосфери» для студентів усіх форм 

навчання спеціальності 7.(8) 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». – Ч. 1 : Обладнання захисту повітряного басейну / Уклад.: 

Самойленко Н. М., Аверченко В. І. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 40 с. 

2. Методичні вказівки до  практичних занять та розрахункової роботи з дисципліни  «Системи технологій та промислова екологія» для студентів  усіх форм 

навчання спеціальності 101 Екологія / Уклад.: Самойленко Н. М., Горбунова О.В., Аверченко В.І. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. –  30 с. 

3. Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань з курсу «Організація та управління у природоохорон- ній діяльності» для студентів 

спеціальності 101 Екологія усіх форм навчання/ Уклад.: Самойленко Н. М, Аверченко В.І.– Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 36 с. 

П.15 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій 

1. Environmentally-sustainable cities development in the system of reforming  urban-development programs / N., Samoilenko, V., Bairachnyi, I., Porunkova // Resilience 

Management and Renewable Energy Processes. -  Societa Editrice «Il Ponte Vecchio» Marzio e Luca Casalini Editori in Cesena, 2016. – Р. 81-88.  

2. Samoilenko, N., Bairachniy, V. Features of environmentally sustainable cities development in Ukraine // Symposium on  Disaster Resilience and Built Environment 

Education Celebrating Project Successes, Global Disaster Resilience Centre, University of  Huddersfield, Huddersfield, HD1 3DH, United Kingdom, 2015. 

3. Wastewater treatment of medical establishment / Yermakovych I., Kochetov G., Samoilenko N., Martensson L. // 9th Eastern European  Young Water Professionals  

Conference. Uniting Europe for Clean Water: Cross-Border Cooperation of  Old, New and Candidate Countries of EU, for identifying problems, finding causes and solutions. 

24-27 May 2017 Budapest, Hungary. Conference proceedings. – Р. 710-717. 

4.Перспективи використання фармацевтичних відходів зі скла в технології виробництва керамічної плитки / Н.М. Самойленко, А.О. Баранова // Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 

4 ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 44. 

5. Самойленко Н. М. Розробка складу ангобу з додаванням фармацевтичних відходів зі скла / Н. М. Самойленко, А. О. Баранова. // Матеріали XХ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (23 травня 2019 р., м. Київ) / Укладач Д. Е. Бенатов. — К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 

2019. — 106 с. – 2019. – С. 79–80. 

П.16 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Член ГО «Всеукраїнська екологічна ліга». Членський квіток №5547.  

6 Пітак 

Інна 

Вячеславівна 

П.1 наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection  

1. Исследование функционирования вихревой трубы с двухфазным потоком (англ.) / V. Shaporev, I. Pitak, O. Pitak, S. Briankin // Eastern-european journal of 

enterprise technologies. – Vol. 4/10 (88), 2017. – Р. 51−61. 

2. Shaporev V., Pitak I., Pitak O., and other. Substantiation of choosing the design of a reactor-dust collector with two colliding flows. Eastern-European journal of enterprise 

technologies. – Vol. 3/10 (93), 2018. – 28−35. 

3. Investigation of the process of saturation of the filter liquid of soda production with ammonia and carbon dioxide in the production of ammonium chloride / V. Shaporev, I. 

Pitak, O. Pitak, and other // Lecture Notes in Mechanical Engineering. Advances in Design, Simulation and Manufacturing // Springe, 2019, p. 481 – 489. 

4. Pitak, I.,Shaporev, V., Briankin, S., Komarysta, B., Nechyporenko, D.  Development of a highly efficient combined apparatus (A combination of vortex chambers with a 

bin) for dry deducting of gases. Eastern-European journal of enterprise technologies. – Vol. 3/10 (99), 2019. – 49−55. 

П.2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 
1. Анализ существующих процессов и аппаратов биологической очистки газовых выбросов / Питак И.В., Шестопалов А.В. // Технологический аудит и резервы 
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производства, 2014 №3/5 (17). – Х: Технологический центр. – С. 49–52.  

2. Ресурсосберегающая технология применения ванадиевого катализатора в процессе производства адипиновой кислоты / Питак И.В., Гринь С.А., Кузнецов П.В. 

// Научно–производственный журнал «Экология и промышленность» – Х.: УкрНТЦ «Энергосталь», 2014, №1. – С. 85–87. 

3. Investigation of the processes of biodegradation of sorted municipal solid waste in landfill reactor / Pitak I., Shaporev V., Novozhylova T., Nechyporenko D. // EUREKA: 

Physics and engineering. − Tallinn: Publisher of ―Scientific Route‖, Vol. 1(1), November 2015. – Р. 22 – 31. 

4. Исследование процессов гидродинамики в выпарном аппарате с принудительной циркуляцией и кипением раствора в трубах / В.П. Михайличенко, Т.Б. 

Новожилова, Д.И. Нечипоренко, И.В. Питак // Scientific Journal ―ScienceRise‖. – Vol. 4 (33), 2017. – Р. 41−45. 

5. Analysis of the sanitary purification of gas emissions from dust in the lime manufacture / Pitak I., Briankin S., Pitak O., Shaporev V. // EUREKA: Physics and engineering. 

Vol. 5 (12), 2017. – Р. 65−73. 

6. Дослідження функціонування вихрової труби при подачі в трубу дисперсного потоку (газ-частинки пилу) / В.П. Шапорев, І.В. Пітак, О.Я. Пітак, Брянкін С.С. // 

Технологический аудит и резервы производства. − №. 4/3 (36), 2017. – С. 14−22. 

7. Обґрунтування методів розрахунку основних параметрів вихрових камер / І.В. Пітак, В.П. Шапорев, С.С. Брянкін, О.Я. Пітак // Технологический аудит и 

резервы производства. − №. 5/3 (37), 2017. – С. 9−14. 

8. Обобщение аэродинамических характеристик циклонных и вихревых камер при их функционировании / Питак И.В., Шапорев В.П., Питак О.Я., Брянкин С.С., 

Васильев М.И. // Технологический аудит и резервы производства №2 (40) 2018. 

П.3 наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти, або монографії 

1. Спеціальне обладнання та процеси органічної хімії : підруч. / Шапорев В.П., Пляцук Л.Д., Пітак І.В. та ін. – Харків: ПП «Технологічний центр», 2013. – 271 с. 

2. Основы гидродинамики и массопереноса в роторных массообменных апаратах : монография / Шапорев В.П., Пляцук Л.Д., Моісеєв В.Ф., Пітак І.В. та ін. – Суми 

СумДУ, 2013. – 179 с.  

3. Специальное оборудование и процессы неорганической химии : учеб. / Пляцук Л.Д., Моісеєв В.Ф., Пітак І.В. –  Суми: СумДУ, 2015. – 360 с. 

4. Основы теории химических процессов и реакторов : монография / Питак И.В., Шапорев В.П., Пиатк О.Я., Грубник А.О., Камаристая Б.Н. Харьков 

«Технологический центр», 2017 г. 

5. Геоінформаційні технології [Текст]: І. В. Пітак, А. А. Негадайлов, О. Я. Пітак, Ю. Г. Масікевич, В. П. Шапорев [та ін.] / підручник для студентів спеціальності 

101 «Екологія». Харків: Мадрид, 2019. – 296 с. 

6. Екологія у виробництві тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів [Текст]: В. П. Шапорев, Г. М. Шабанова, А. М. Корогодська, О. Я. Пітак, І. В. Пітак [та 

ін.]. / навчальний посібник для студентів спеціальності 101 «Екологія» та 161 «Хімічна технологія та інженерія». Харків: Технологічний центр, 2018.  180с. 

7. Радіоекологія [Текст]: Ю. Г. Масікевич, В. П. Шапорев, В. Ф. Моїсєєв, І. В. Пітак [та ін.]. / підручник для студентів спеціальності 101 «Екологія». Чернівці: 

Місто, 2018. – 450 с. 

8. Процеси та апарати природоохоронних технологій [Текст]: Л. Д. Пляцук, Р. А. Васькін, В. П. Шапорев, В. Ф. Моїсєєв [та ін.] / підручник для студентів 

спеціальності 101 «Екологія», у 2 томах /. Суми: Сумський державний університет, 2017. – Т. 2. – 521 с.  

П.8 виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

Виконання функцій керівника наукової теми: «Інтенсифікація процесів сухого очищення пилогазових систем». Номер державної реєстрації: 0118U002175, 2018–

2020 рр. 

П.13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 

1. О.В. Шестопалов, І.В. Пітак. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Метеорологія та кліматологія» для студентів очної та заочної форм 
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навчання за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – 40 с. 

2. Методичні вказівки з курсу «Вступ до фаху» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6.04010601 (Екологія та охорона навколишньго 

середовища) / Масікевич Ю.Г., Масікевич А.Ю., Моїсєєв В.Ф., Манойло Є.В., Пітак І.В. – Чернівці: ЧФ НТУ «ХПІ», 2014. – 38 с. 

3. Методичні вказівки з курсу «Комплексна хімічна переробка деревини» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6.040106 (Екологія та 

охорона навколишньго середовища) / Масікевич Ю.Г., Масікевич А.Ю., Моїсєєв В.Ф., Пітак І.В. – Чернівці: ЧФ НТУ «ХПІ», 2014, 36 с. 

4. Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахункового завдання з курсу «Управління техногенною та екологічною безпекою» для студентів 

усіх форм навчання спеціальності 101 «Екологія» / Самойленко Н. М., Аверченко В. І., Пітак І. В., Шапорев В. П. // Харків: НТУ «ХПІ», 2017.– 20 с. 

П.14 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» Таврійський державний агротехнологічний 

університет, III командне місце (Рудофилов Є.О., Ойтугдієва Л.В., Іванченко Д.Д.), 2017 р. 

П.15 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій  

1. Получение гидроксида кальция путем обработки извести растворами сахара / Питак И.В., Шапорев В.П., Питак О.Я. // Materials of XII International research and 

practice conference ―Modern scientific potential – 2016, February  28  – March 7, 2016, Science and Education Ltd Sceffield, UK, Р. 47 – 52.  

2. Waste processing by biological methods / Shaporev V., Pitak O., Pitak I. // International Scientific Conference ―Chemical Technology and Engineering‖, Lviv, Ukraine, 

June, 2017, Р. 365–366. 

3. Investigation of the process of saturation of the filter liquid of soda production with ammonia and carbon dioxide in the production of ammonium chloride / Shaporev V., 

Pitak O., Pitak I. and other // International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange (DSMIE-2018), Sumy, Ukraine, June 2018. 

4. Investigation of the lime slaking with water in sodium production / I. Pitak, V. Shaporev, A. Hrubnik, S. Briankin // 8th International conference Science and society, 9th 

November 2018, Hamilton, Canada, Р. 56–66. 

5. Исследование процесса сухой гидратации кусковой извести в гидраторах различного типа / Питак И.В., Шапорев В.П., Грубник А.О. // Materials of the xiv 

international scientific and practical conference «Science and сivilization – 2018» January 30 - February 7, 2018, SHEFFIELD SCIENCE AND EDUCATION LTD 2018, Р. 

77 – 85. 

7 Цейтлін  

Мусій  

Абрамович 

П.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Підвищення реакційної здатності малоактивної частки вапняної суспензії у содовому виробництві / Цейтлін М.А., Шестопалов О.В., Райко В.Ф. // Восточно-

Европейского журнала передовых технологий – №6/2(78).–.2015.– С. 33-39. 

2.  Study of the strength of flocculated structures of polydispersed coal sus-pensions / A. Shkop, M. Tseitlin, O. Shestopalov, V. Raiko // Eastern-European journal of 

enterprise technologies. – 2017 – Number 1/10 (85), – С. 20–26. 

3.  Exploring the ways to intensity the dewatering process of polydisperse suspensions / A. Shkop, M. Tseitlin, O. Shestopalov // Eastern-European journal of enterprise 

technologies. – 2016 –  2/6 (74), – С. 35–40. 

4. A study of wastewater treatment conditions for the poultry meat processing enterprise. / K. Makhlay, M. Tseitlin, V. Raiko// Eastern-European journal of enterprise 

technologies. – 2018 – Number 3/10 (93), – С. 15–20. 

П.2 Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Підвищення реакційної здатності малоактивної частки вапняної суспензії у содовому виробництві /, Шестопалов О.В., Райко В.Ф. // Восточно-Европейского 

журнала передовых технологий – №6/2(78).–.2015.– С. 33-39.  

2. Повышение экологической безопасности и степени использования сырьевых ресурсов при производстве соды / Цейтлін М.А., Шестопалов О.В., Райко В.Ф., 

Філоненко Д.В. // Научно-производственный журнал. Экология и промышленность. – Х.: ГП УкрНТЦ «Энергосталь», 1(42), 2015. – С. 28-34.  

3.Эффективность энергопотребления и потенциал использования вторичной теплоты стадии кальцинации содового производства/ М.А. Цейтлин,  В.Ф. Райко, В.А. 
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Панасенко // Сборник научных трудов «Химия и технология производств основной химической промышленности». – Харьков: ГУ «НИОХИМ», 2016. – Т. 78. – С. 

63 – 70. 

4. Исследование путей снижения механического воздействия на флокулы в центрифуге / А. А. Шкоп, М. А. Цейтлін, А. В. Шестопалов, В. Ф.  

Райко // Технологический аудит и резервы производства. – 2017. – № 1/3 (33). – С. 39 – 45. 

5. A study of the flocculs strength of polydisperse of coal suspensions to mechanical influences / A. Shkop, M. Tseitlin, O. Shestopalov, V. Raiko // «EUREKA: Physics and 

Engineering». – 2017. – Number 1. – Р. 13 – 20. 

6. Дослідження можливості почергової термічної нейтралізації відходів ракетного палива в одному агрегаті / О. І.,Шинкоренко, М.А. Цейтлін, М. В. Костенко, 

В.Ф. Райко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. 

ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — № 1. — 114-119 с. 

7. Очищення стічних вод забійного цеху птахофабрики коагуляцією. / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних 

технологіях  зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — № 10 (1335) 2019. — с. 101-108  

П.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії 

1. Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР : навч. посіб. / Цейтлін М.А., Райко В.Ф., Бойко Т.В., Шестопалов О.В. Харків: НТУ 

«ХПІ», 2013.– 224 с.  

2. Сучасні напрями підвищення екологічної безпеки виробництва соди / Монографія // В.П. Шапорев, М.А. Цейтлін, В.Ф. Райко, СумДУ, 2014. – 246 с. 

3. Безпека людини в сучасних умовах /Монографія під загальною редакцією проф. В.В. Березуцьккого / М.А. Цейтлін, В.Ф. Райко, Є.О. Семенов // Харків: ФОП 

Мезіна В.В., 2018. – С.105 – 138. 

4. Analysis of ways reducing drilling waste in oil and gas production influencing on natural environment // Shestopalov O.V., Rykusova N.I., Tseytlin M.A., Raiko V.F. 

Sustainable development of resource-saving technologies in mineral mining and processing: Multi-authored monograph. – Petroș ani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 

2019. - 400 рр., 263-283 pp. 

П.4 наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня 

1. Науковий керівник здобувача ступеня к.т.н.  Марван Ель Дассукі, який захистив дисертацію на тему «Закономірності тепло-масообмінних та гідродинамічних 

процесів контактного випарювання дистилерної рідини у содовому виробництві», 2013 р. 

2. Науковий керівник здобувача ступеня к.т.н.  Шкоп Андрій Олександрович, який захистив дисертацію на тему «Закономірності процесів розділення шламових 

вод з полідисперсною твердою фазою в осаджувальних центрифугах», 2017 р. 

П.8 виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 

1. Виконання функцій керівника наукової теми «Розробити рекомендації щодо вдосконалення використання теплоти в цеху кальцинації» № 53243, 2012-2014 р. 

2. Виконання функцій керівника наукової теми «Розробити рекомендації щодо інтенсифікації охолодження абсорберів в теплу пору року та зменшення витрати 

пару на пропарку абсорбера» № 53510, від 15.12.2014 р. 

3. Виконання функцій керівника наукової теми «Визначити можливість підвищення ступеню розділення тонкодисперсних суспензій за рахунок удосконалення 

конструкції осаджувальної центрифуги» (0116U000965) 2016-2018 р. 

Виконання функцій відповідального виконавця наукової «Розробити методологію пошуку умов оптимізації процесів розділення високодисперсних суспензій у 

процесах зневоднення високодисперсних суспензій під дією гравітаційних та інерційних сил» 0118U002333 (2018-2020 рр.). 

П.11 участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

Офіційний опонент: 

1. Богданов О.О. «Теоретичні й експериментальні дослідження процесу механічного зневоднення карбонату кальцію в пресовій установці», 05.17.08 – процеси та 
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обладнання хімічної технології, 11.04.2013 р. 

2. Мельник А.В. «Процеси кипіння в трубі розчинів ізобутану з компресорним мастилом», 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика, 

27.11.2014 р. 

3. Мохаммед Абдуллах Д. М. «Гідравлічні характеристики вихрових розпилювальних протитечійних масообмінних апаратів», 05.17.08 – процеси та обладнання 

хімічної технології, 12.12.14 р. 

4. Лук’янов М.М. «Вивчення перспектив застосування нанотехнологій у побутовій холодильній техніці», 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова 

теплоенергетика, 23.11.2015 р.  

5. Литвиненко А.В. «Класифікація та пневмозбагачення сипких сумішей у гравітаційному пневмокласифікаторі», 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної 

технології, 03.03.2017 р.  

6. Рябікін С. С. «Підвищення інтенсивності процесів теплообміну в апаратах холодильного обладнання шляхом використання нанотеплоносіїв (експеримент, 

моделювання), 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика, 04.06.2018 р. 

6. Семенюк М. В. Очищення газових потоків у відцентрових фільтрах», 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології, 23.04.2018. р.. 

7. Симак Д. М. «Науково-теоретичні основи масообміну у системах з твердою фазою» 05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології, 29.03.2019 

Член постійної спеціалізованої вченої ради: 

Заст. голови спеціалізованої вченої ради Д64.050.05 НТУ «ХПІ» за спеціальністю  05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології. 

Член спеціалізованої вченої ради Д55.051.04 СумДУ за спеціальністю  05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології. 

Член спеціалізованої вченої ради Д55.051.04 СумДУ за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. 

П.12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення 

1. Патент на корисну модель № 93296 Україна Спосіб регенерації аміаку з фільтрової рідини аміачно-содового виробництва. Цейтлін М.А., Шестопалов О.В., 

Райко В.Ф., Філоненко Д.В., МПК C01D7/18 (2006.01), C01C1/02 (2006.01). Заявл. 18.04.2014. Опубл.25.09.2014. 

2. Декл. патент на корисну модель. Пристрій для розчинення солі в конденсатах. Цейтлін М.А., Райко В.Ф., Шмельков В.В., № 20293/3 У/14 від 08.10.2014. 

П.15 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій 

1 Направления энерго- и ресурсосбережения регенерации аммиака отделения дистилляции содового производства / Д. В. Филоненко, А.В. Шестопалов, М.А. 

Цейтлин // Среда, окружающая человека: природная, техногенная, социальная. Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых. – Брянск: Изд-во БГИТА, 2014 – С. 256-259.  

2.Снижение отходов содового производства путем усовершенствования конструкции смесителя отделения дистилляции / Филоненко Д.В., Цейтлин М.А., Райко 

В.Ф., О.В. Шестопалов // Экология и рациональное природопользование как фактор устойчивого развития: сб. докл. Междунар. научно-практ. конф., Белгород, 8–

9 окт., 2014 г. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. – С. 124 – 127. 

3. Ресурсосберегающая и малоотходная технология регенерации аммиака отделения дистилляции содового производства / Д.В. Филоненко, А. В. 

Шестопалов, М.А. Цейтлин // Среда, окружающая человека: природная, техногенная, социальная. Материалы IV Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Брянск: Изд-во БГИТА, 2015 – С. 288-292. 

4. Математическое моделирование процессов абсорбции и испарения, протекающих параллельно [Текст] / Цейтлин М.А., Райко В.Ф. // Міжнародна наукова 

конференція MicroCAD : Секція №13 - Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології - НТУ "ХПИ", 2016. С. 341 

5. Математическое моделирование взаимодействия оксидов серы с кальцийсодержащими жидкими отходами / М. А. Цейтлин, В. Ф. Райко // Комп'ютерне 

моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2019 : зб. наук. ст. 7-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 6-8 травня 2019 р. – Київ : НТУУ «КПІ 

ім. Ігоря Сікорського» , 2019. – С. 130-134. 

6. Математическое моделирование взаимодействия оксидов серы с кальцийсодержащими жидкими отходами / М. А. Цейтлин, В. Ф. Райко // Комп'ютерне 

http://kpi.kharkov.ua/
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моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2019 : зб. наук. ст. 7-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 6-8 травня 2019 р. – Київ : НТУУ «КПІ 

ім. Ігоря Сікорського», 2019. – С. 130-134. 

7. Повышение эффективности работы локальных очистных сооружений птицефабрики [Електронний ресурс] / К. А. Махлай, М. А. Цейтлин, В. Ф. Райко // Захист 

навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : зб. матеріалів 5-го Міжнар. конгресу, 26-29 вересня 2018 р. – Електрон. текст. 

дані. – Львів, 2018. – С. 116. 

8. Математическое моделирование равновесия пар-жидкость в системе NH3–CO2–H2O/ М. А. Цейтлин, В. Ф. Райко // Комп'ютерне моделювання в хімії та 

технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2016 : зб. наук. ст. 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф, 18-20 травня 2016 р. – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського», 2016. – С. 19-23. 

П.16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 
Член ГО «Всеукраїнська екологічна ліга». Членський квіток №5546.  

П.17 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

 Науково-дослідний та проектний інститут основної хімії (НДІОХІМ): 

ст. науковий співробітник лабораторії утилізації вторинних енергетичних ресурсів і техніки безпеки, 1983-1986 рр.; 

зав. лабораторії утилізації вторинних енергетичних ресурсів і техніки безпеки, 1987-1981 рр. 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

101 Екологія 

 

1 – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ТА СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут», навчально-науковий інститут 

механічної інженерії і транспорту 
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА 
НАЗВА КВАЛІФІКАЦІЇ МОВОЮ 
ОРИГІНАЛУ 

Доктор філософії; доктор філософії з екології 

ОФІЦІЙНА НАЗВА ОСВІТНЬО-
НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

Освітньо-наукова програма «Екологія» 

ТИП ДИПЛОМУ ТА ОБСЯГ 
ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 
ПРОГРАМИ 

Диплом доктора філософії, одиничний, 40 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 4 роки 

ФОРМА НАВЧАННЯ Очна / заочна 
НАЯВНІСТЬ АКРЕДИТАЦІЇ Немає 
ЦИКЛ/РІВЕНЬ НРК України – 9 рівень, FQ–EHEA – третій цикл, EQF–LLL – 

8 рівень 
ПЕРЕДУМОВИ Наявність ступеню вищої освіти «магістр» або  

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
МОВА ВИКЛАДАННЯ Українська, англійська 
ТЕРМІН ДІЇ ОСВІТНЬО-
НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

До ведення в дію стандарту вищої освіти 

ПОСИЛАННЯ НА ПОСТІЙНЕ 
РОЗМІЩЕННЯ ОПИСУ 
ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 
ПРОГРАМИ 

http://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=4153 

2 – МЕТА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

Підготовка фахівця, який здатний генерувати особисті якості, формувати 

загальнокультурні і професійні (науково-дослідні, проектні, комунікативні, організаційно-

управлінські, критико-експертні, педагогічні) компетенції, розвивати навички їх реалізації 

в практичній діяльності; володіти методологією наукової та педагогічної діяльності, 

проведення власного інноваційного наукового дослідження, результати якого мають 

наукову новизну та практичне значення. 

3 – ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ (ГАЛУЗЬ 
ЗНАНЬ, СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ) 

Галузь знань: Природничі науки  

Спеціальність: Екологія 

ОРІЄНТАЦІЯ ПРОГРАМИ Освітньо-наукова академічна. 
 Зміст кожної складової програми орієнтується на сучасні 

наукові дослідження  у сфері екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування, враховує регіональні 

особливості промислового комплексу, базується на сучасних 

результатах та тенденціях науково-практичного вирішення 

прикладних екологічних проблем інженерними методами. 

ОСНОВНИЙ ФОКУС ПРОГРАМИ 
 

Об’єкти вивчення та діяльності – природні та урбанізовані 

екосистеми і їх компоненти, біосфера та її компоненти; 

аналіз, оцінка, контроль стану елементів довкілля, 

http://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=4153
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проведення  екологічного моніторингу, оптимізація 

природокористування, розробка прогностичних моделей, 

дотримання екологічних вимог в технологічних процесах і 

при проектуванні нових виробництв, об'єктів урбанізованих 

територій, розробка і здійснення природоохоронних 

заходів, екологічна освіта та виховання.  

Ключові слова: екосистема, оптимізація 

природокористування, природоохоронні заходи, ресурсо- та 

енергозберігаючі технології, інженерні методи утилізації та 

рекуперації відходів. 

 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ 
 

Програма є міждисциплінарною та передбачає підготовку 

докторів філософії з врахуванням інженерних особливостей 

захисту довкілля та екологізації суспільної діяльності, а також 

нових напрямків наукових досліджень. 

4 – ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА 

ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ 
ПРИДАТНІСТЬ ДО 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

 

Посади у науково-дослідних установах, закладах вищої 

освіти, державних органах управління природоохоронною 

діяльністю, об’єктах промислової сфери,  сфери поводження з 

відходами, національних та міжнародних організаціях 

екологічного спрямування. 
ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ Можливе подальше продовження освіти за четвертим 

(науковим) рівнем вищої освіти, підвищення кваліфікації, 

участь у постдокторських програмах. 

5 – ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

 

Загальний стиль навчання, яке проводиться у формі лекцій, 

семінарів, практичних занять, консультацій, тренінгів, 

педагогічних практик, написання рефератів, виконання 

самостійного теоретичного та експериментального 

дослідження на основі опрацювання публікацій у рейтингових 

виданнях зі спеціальності, монографій, періодичних наукових 

видань, використання мережі Інтернет, методів та засобів 

сучасних наукових досліджень. 
ОЦІНЮВАННЯ Поточний та підсумковий контроль знань (опитування, 

контрольні та індивідуальні завдання, тестування тощо), 

заліки та іспити (усні та письмові), презентації, захист звіту з 

практики, публічний захист дисертаційної роботи. 

6 – ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ІНТЕГРАЛЬНА 
КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

Здатність розв’язувати комплексні екологічні проблеми в 

галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних 

та створення нових цілісних знань та/або професійної 

практики. 
ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
(ВИЗНАЧЕНІ ПРОЕКТОМ 
СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЛЯ РІВНЯ 
PhD) 

К01. Здатність до критичного аналізу і оцінки сучасних 

досягнень та формулювання нових підходів для рішення 

теоретичних та практичних задач у наукових дослідженнях. 

К02. Готовність до самостійної, індивідуальної роботи, 
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здійснення комплексних досліджень, керівництво науково-

дослідною групою, прийняття рішень у міждисциплінарних 

областях. 

К03. Здатність і готовність володіти основними 

інформаційними технологіями, способами та засобами 

одержання, збереження, обробки інформації (бази 

експериментальних даних), методологією наукової та 

педагогічної діяльності, представлення результатів роботи та 

комунікації з міжнародною спільнотою. 

К04. Здатність і готовність очолювати роботу вітчизняної або 

міжнародної наукової програми чи проекту, бути активним 

суб'єктом міжнародної наукової діяльності.  
К05. Володіння навичками патентно-інформаційних 

досліджень, захисту прав інтелектуальної власності; здатність 

проведення оцінки комерційного потенціалу й перспектив 

комерціалізації технологічних інновацій. 

К06.  Готовність до викладацької діяльності, до організації 

освітнього процесу у вищій школі. Здатність до ефективного 

педагогічного спілкування для забезпечення належної якості 

загальної і професійної підготовки студентів, готовність до 

розвитку педагогічної майстерності. 

К07. Здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо, розуміти рівні можливості та гендерні проблеми в 

професійній діяльності.  

К08. Здатність опанування іноземної мови в обсязі 

достатньому для представлення та обговорення результатів 

своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або 

іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та 

письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних 

наукових текстів з відповідної спеціальності. 

К09. Здатність планувати науково-професійний та особистий 

розвиток. 

К10.Вміння застосовувати набуті компетентності в 

практичній роботі і навчально-педагогічній діяльності. 
СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ) 
КОМПЕТЕНТНОСТІ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ (ВИЗНАЧЕНІ 
ПРОЕКТОМ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДЛЯ 
РІВНЯ PhD) 

К11. Здатність аналізувати сучасні закономірності взаємодії 

суспільства і природи.  Розробка теоретико-методологічного 

апарату щодо вирішення практичних проблем ліквідації 

негативних наслідків впливу на довкілля. 

К12. Здатність до наукового пізнання принципів існування 

екологічної рівноваги у природі та ймовірності порушення 

стійкості екосистем. Готовність застосовування знань про 

екосистеми у природоохоронній діяльності. 

К13. Здатність до наукового визначення особливостей впливу  

техногенних факторів на сучасні екосистеми. Готовність до 

застосування наукових методів дослідження та експертної 

оцінки впливу антропогенного навантаження на довкілля.  

К14. Здатність розробляти проекти удосконалення існуючих, 

створення нових екологічно безпечних технологічних 

процесів та устаткування, що забезпечують ресурсо- та 

енергозбереження та додержання нормативів шкідливих 

впливів на довкілля. 

К15. Здатність до організації та проведення наукових 



 

                                                        29  

 

досліджень в області екологічної інженерії із залученням 

сучасних методів обробки експериментальної інформації та 

інформаційних технологій.  

К16. Здатність розробляти методики для ідентифікації  

забруднюючих речовин та їх кількісних характеристик на 

сучасному аналітичному обладнанні. 

К17. Здатність до проведення науково обґрунтованого аналізу 

екологічного стану міст та розробки шляхів  їх екологічно 

сталого розвитку. 

К18. Здатність аналізувати та застосовувати на практиці 

теоретичні та прикладні аспекти з  використання сучасних 

аналітичних приладів та систем, орієнтованих на вирішення 

екологічних задач.  

К19. Готовність до викладацької діяльності в межах 

спеціальностей,  що споріднені зі спеціальністю «Екологія». 

7 – ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 
(ВИЗНАЧЕНІ ПРОЕКТОМ 
СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ) 

ПР01.Застосовувати абстрактне мислення, аналіз та синтез 

для генерації ідей, уявлень, теорій у напрямку наукових 

досліджень. 

ПР02.Проводити власні наукові дослідження на рівні, 

необхідному для досягнення результатів освітньо-наукової 

програми. 

ПР03.Генерувати нові ідеї в напрямку наукових досліджень 

та розробляти алгоритми їх перевірки та впровадження. 

ПР04.Демонструвати системний науковий світогляд, 

професійну етику та загальний культурний кругозір. 

ПР05.Оволодіння спеціалізованими фактологічними та 

теоретичними знаннями про інтелектуальну власність, її 

правові інститути, основні поняття та визначення щодо 

технологічних інновацій; трансферу технологій та 

інноваційного підприємництва. Вміння проведення оцінки 

комерційного потенціалу й перспектив комерціалізації 

технологій, розроблення договорів щодо розпорядження 

майновими правами, виявлення можливостей по 

комерціалізації знань, високого наукового рівня, 

професіоналізму наукового персоналу 

ПР06.Опанувати іноземну мову (англійську або іншу 

відповідно до специфіки спеціальності) в обсязі достатньому 

для представлення та обговорення результатів своєї наукової 

роботи в усній та письмовій формі, а також для повного 

розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної 

спеціальності. 

ПР07. Знати і розуміти особливості та можливості сучасних 

інформаційних технологій та їх застосування у наукових 

дослідженнях. 

ПР08. Вміти використовувати програмно-цільовий метод для 

управління науково-технологічним розвитком підприємства. 

Вміння формувати портфель проектів та управляти ним. 

ПР09. Вміння створювати наукову програму. Вміння 

управляти змістом компонентів програми, визначати 

організаційну структуру, ролі і відповідальність у програмі,  

забезпечувати якість, розподіляти ресурси у програмі. 
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ПР10. Вміння управляти інтеграцією, змістом, часом, 

вартістю, якістю, ризиками, людськими ресурсами, 

комунікаціями, закупівлями, стейкхолдерами наукового 

проекту. 

ПР11. Вміння займатись викладацькою діяльністю за фахом, 

розуміння суті педагогічної діяльності, змістовної 

характеристики організації освітнього процесу у вищій школі 

та здатність брати участь в організації навчального процесу. 

ПР12. Вміння виступати перед аудиторією: викладати 

навчальний матеріал, вести дискусію, аргументовано 

відстоювати свою позицію. Знати як професійно розвивати і 

вдосконалювати свою педагогічну майстерність. 

ПР13. Знати вимоги до публікацій результатів досліджень, 

переліки головних фахових наукових видань за 

спеціальністю, особливості публікації в електронних 

виданнях та виданнях, що входять до провідних 

наукометричних баз (Scopus , Google Scholar Citation та ін.). 

Знати структурні складові дисертаційних робіт, обсяги, 

особливості та принципи їх викладання, методичні засади 

формування переліку цитованої літератури за одним з 

рекомендованих міжнародних стилів. Знати процедуру 

подання дисертацій до розгляду і захисту, перелік необхідних 

документів та вимоги до їх форми і змісту. 

 ПР14. Знати та розуміти сучасні методи математичного і 

комп’ютерного моделювання складних систем, системного 

аналізу і проектування, оптимізації та прийняття рішень, 

прогнозування та експертного оцінювання. 

ПР15. Знати та розуміти сучасні методи дослідження 

математичних моделей та алгоритмів інтелектуального 

аналізу даних, машинного навчання, аналізу сигналів, 

зображень та текстів, інформаційного пошуку та видобування 

знань, захисту інформації. 

ПР16. Знати методи теорії ймовірностей та нечіткої мате-

матики, володіти методами моделювання в умовах 

невизначеності.  

ПР17.Аналізувати сучасні світові тенденції щодо глобальних 

екологічних проблем, зміни клімату та протидії йому, а також 

сталого розвитку суспільства. Науково обґрунтовувати 

напрямки вирішення екологічних  стратегій і задач України 

ПР18.Знати та розуміти наукові підходи до обґрунтування 

стійкості екосистем до різних видів антропогенного впливу на 

них. Визначати тенденції динаміки змін у екосистемах при 

проведенні природоохоронних заходів 

ПР19.Знати й розуміти основні показники нормованого 

антропогенного впливу на сучасні екосистеми та визначати 

зміни у системах при його перевищенні. Знати та 

прогнозувати  екологічну обстановку навколо небезпечних 

об'єктів, обґрунтовувати й розробляти заходи для її 

поліпшення 

ПР20.Знати та розуміти наукові основи  щодо сучасних вимог 

по створенню енерго- та  ресурсозберігаючих технологій, 

енергоефективних споруд, машин, апаратів, побутової 
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техніки. Вміти обґрунтувати ресурсо- та енергоємність 

очисного обладнання, що проектується 

ПР21.Знати та розуміти сучасні методи  обробки 

експериментальної інформації  та результатів досліджень. 

Знати основи стандартизації наукових розробок у галузі 

екології. Знати закони розподілу виміряних величин та 

похибок вимірювання. 

ПР22.Знати та розуміти методи контролю шкідливих речовин 

у зразках повітря, грунту, води та продовольчої сировини 

ПР23.Знати та розуміти основи аналізу та прогнозування  

екологічного середовища міста. Вміти науково 

обґрунтовувати природоохоронні заходи, направлені на 

екологічно сталий розвиток міст, створення у ньому 

екобудівель, екорайонів та екооб'єктів.  

ПР24.Знати та розуміти сучасні методи та засоби 

екологічного моніторингу  металургійного, енергетичного 

машинобудівного комплексів та інших небезпечних об'єктів. 

 ПР25.Знати та розуміти методику викладання дисциплін в 

межах спеціальності ―Екологія». 

ПР26.Знати та розуміти теоретичні основи технологій очистки 

забруднених викидів і скидів, створення маловідходних 

технологій і утилізації різного виду відходів 

ПР27. Знати та розуміти процедуру подання дисертацій до 

розгляду і захисту, перелік необхідних документів та вимоги 

до їх форми і захисту. 

8 – РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно 

з діючим законодавством України (Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 

грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018). 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-

технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 

грудня 2015 р., № 1187 (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018). 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Відповідає технологічним вимогам щодо навчально-

методичного та інформаційного забезпечення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим 

законодавством України (Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р., № 

1187 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 

від 10.05.2018). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#n10
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#n10
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#n10
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#n10
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9 – АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

НАЦІОНАЛЬНА КРЕДИТНА 
МОБІЛЬНІСТЬ 

На основі двосторонніх договорів між Національним 

технічним університетом «Харківський політехнічний 

інститут» та вищими навчальними закладами України 
МІЖНАРОДНА КРЕДИТНА 
МОБІЛЬНІСТЬ 

Академічна мобільність на основі двосторонніх договорів між 

Національним технічним університетом «Харківський 

політехнічний інститут» та Поморською академією у м. 

Слупську (Польша), The Swiss UMEF University (Швейцарія). 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1 Перелік компонент ОНП 

Код н/д 
Компоненти освітньо-наукової програми 

(дисципліни, проекти / роботи, практика, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість  

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОНП  

Перша частина: соціально-гуманітарні дисципліни 

1.1 
Світоглядні та соціокультурні основи науково-

технічної діяльності 
4,0 Екзамен 

1.2 
Іноземна мова для комунікації у науково-

педагогічному середовищі 
8,0 Екзамен 

 Практика 2 Залік 

 Загальний обсяг обов’язкових компонент 14  

Вибіркові компоненти ОНП 

Друга частина: дисципліни науково-професійної  та практичної підготовки  

(за вибором аспіранта) 

2.1 Сучасні інформаційні технології 3,0 Залік 

2.1.1 
Моделі та методи в інформаційних технологіях 

управління та прийняття рішень 
  

2.1.2 
Моделювання та аналіз проблемно-орієнтованих 

програмних систем 
  

2.1.3 
Інформаційні технології аналізу даних та 

видобування знань 
  

2.1.4 Інформаційний пошук та семантичний Веб   

2.1.5 
Сучасні технології розробки веб-застосувань 

(Java, Net, PHP, JS) 
  

2.2 
Управління науковими проектами та 

програмами 
3,0 Залік 

2.2.1 
Управління науковими проектами та 

дослідженнями 
  

2.2.2 
Управління портфелями проектів та програмами 

наукових досліджень 
  

2.2.3 
Управління науково-технологічним розвитком 

підприємств 
  

2.3 Педагогіка вищої школи 2,0 Залік 

2.3.1 Основи педагогіки вищої школи   

2.3.2 Педагогічна риторика   

2.3.3 Професійна культура викладача   

2.3.4 
Методологія і логіка науково-педагогічної 

діяльності у вищій технічній школі 
  

2.4 
Інтелектуальна власність в технологічних 

інноваціях 
2,0 Залік 

2.4.1 Правове регулювання авторського права   

2.4.2 Інновації, технології та патентне право   

2.4.3 
Науково-технічні інформаційні ресурси та 

патентно-інформаційні дослідження 
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2.4.4 Управління інтелектуальною власністю   

2.5 Спеціальні розділи математики для дослідників 3,0 Залік 

2.5.1 
Математичне та комп'ютерне моделювання 

складних систем 
  

2.5.2 
Математичні методи оптимізації та прийняття 

рішень 
  

2.5.3 
Ймовірнісні та нечіткі моделі та методи в 

техніці та економіці 
  

2.5.4 
Математичні методи обчислювального 

інтелекту та машинного навчання 
  

2.6 Підготовка та написання дисертаційної роботи 1,0 Залік 

Третя частина: дисципліни зі спеціальності 

(Перелік дисциплін вільного вибору аспіранта зі спеціальності) 

3.1 Сучасні проблеми екології  5,0 Екзамен 

3.2 
Принципи екологічної рівноваги та динаміки 

екосистем 
5,0 Екзамен 

3.3 Вплив антропогенних факторів на сучасні 

екосистеми 

5,0 Екзамен 

3.4 
Наукові дослідження в галузі створення 

екологічно  чистих, маловідходних, енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій 

5,0 Екзамен 

3.5 
Методи обробки експериментальної інформації 

та результатів досліджень, стандартизація 

наукових розробок в галузі екології 

5,0 Екзамен 

3.6 
Методи контролю шкідливих речовин у зразках 

повітря, грунту, води та продовольчої сировини 

5,0 Екзамен 

3.7 Екологічно сталий розвиток міст 5,0 Екзамен 

3.8 Екологічні прилади та системи контролю 

характеристик досліджуваних об'єктів 

5,0 Екзамен 

 Загальний обсяг вибіркових компонент 26   

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-

НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
40 
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2.3 Розподіл змісту освітньо-наукової програми за групами компонентів та циклами 

підготовки 

№  

п/п 
Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої 

освіти (кредитів ЕСТS / %) 

Обов’язкові 

компоненти 

освітньо-

професійної 

програми 

Вибіркові 

компоненти 

освітньо-

професійної 

програми 

Всього за весь 

термін 

навчання  

1 
Цикл загальної 

підготовки (соціально-

гуманітарні дисципліни) 

14 / 35 - 14 / 35 

2 

Цикл професійної 

підготовки (дисципліни 

науково-професійної та 

практичної підготовки 

за вибором аспіранта) 

- 6 / 15 6 / 15 

3 Дисципліни вільного 

вибору (зі спеціальності) 
- 20 / 50 20 / 50 

Всього за весь термін 

навчання 
14 / 35 26 / 65 40 / 100 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Поточна 

атестація 

За весь термін навчання аспірант два рази на рік звітує про 

виконання індивідуального плану (сторінки E та F) на засіданні 

випускової кафедри, вченій раді інституту/факультету і щорічно 

атестується науковим керівником відповідно до графіку навчального 

процесу. 

 

Докторський 

іспит зі 

спеціальності 

Основне завдання докторського іспиту зі спеціальності – показати 

результати комплексної професійно-наукової підготовки аспірантів 

до науково-педагогічної діяльності. Встановлення рівня набуття 

аспірантом теоретичних знань, умінь, навичок і відповідних 

компетентностей та підготовленості аспіранта до самостійної 

науково-дослідної діяльності. 

Іспит базується на теоретичних знаннях, одержаних за строк 

навчання в перші два роки та обзорі науково-дослідних робіт, 

виконаних аспірантом. Іспит приводиться на 3-4 курсі, триває два дні 

та складається з двох частин. Зміст докторського іспиту 

висвітлюється та затверджується відповідною програмою. Перша 

частина представляє письмовий іспит тривалістю ~ 4 години та 

служить для перевірки теоретичних підготовки зі спеціальності та 

знаній споріднених областей. Друга частина іспиту служить для 

перевірки навичок аспіранта (формулювати питання, складати план 

досліджень, пояснювати результати, компетентність у своєму 

напрямі дослідження) та складається з таких компонентів: письмовий 

документ по завершенню свого дослідження максимум 10 сторінок 
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(Анотація, Вступ, Методи, Результати, Обговорення); огляд 

публікації з напряму дослідження аспіранта; 30-ти хвилинне усне 

опитування від екзаменаційного комітету (до слів «я не знаю»). Після 

здачі докторського іспиту аспірант формує дисертаційну роботу. 

 

Вимоги до 

дисертаційної 

роботи 

Здобувач повинен підготувати дисертацію, опублікувати основні 

наукові результати у наукових публікаціях, набути теоретичні 

знання, уміння, навички та відповідні компетентності. 

Дисертація подається у вигляді спеціально підготовленої 

кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису, виконується 

здобувачем особисто, повинна містити наукові положення, нові 

науково обґрунтовані теоретичні та/або експериментальні результати 

проведених здобувачем досліджень, що мають істотне значення для 

певної галузі знань та підтверджуються документами, які 

засвідчують проведення таких досліджень, а також свідчити про 

особистий внесок здобувача в науку та характеризуватися єдністю 

змісту. 

Вимоги щодо оформлення дисертації встановлюються МОН. 

Максимальний та/або мінімальний обсяг основного тексту дисертації 

становить 4,5-7 авторських аркушів. 

 

Підсумкова 

атестація 

Науково-дослідна робота аспіранта, яка виконується в рамках теми 

дисертаційної роботи, є головним елементом підготовки за освітньо-

науковою програмою. За цей час аспірант навчається самостійно 

виконувати науковий пошук, обирати й обґрунтувати методи 

дослідження та аналізувати результати своєї роботи. Науково-

дослідна робота виконується під керівництвом наукового керівника, 

який несе повну відповідальність за підготовку аспіранта та 

своєчасне виконання, подачу дисертаційної роботи. 

Підготовка дисертаційної роботи та її захист є завершенням 

навчання на третьому освітньо-науковому рівні. Атестація 

випускників освітньо-наукової програми спеціальності 101 

«Екологія» проводиться у формі публічного захисту (демонстрації) 

кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження ступеня вищої освіти Доктор 

філософії з присвоєнням кваліфікації: доктор філософії з екології.  

 

4. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Принципи та 

процедури 

забезпечення якості 

освіти 

 

Принципи: 

– відповідність європейським і національним стандартам 

якості вищої освіти; 

– автономія закладу вищої освіти, який відповідає за 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти; 

– системний підхід, який передбачає управління якістю на всіх 

рівнях освітнього процесу; 

– здійснення моніторингу якості освіти; 
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– залучення аспірантів, роботодавців та інших зацікавлених 

сторін до процесу забезпечення якості; 

– відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості. 

Процедури: 

– удосконалення планування освітньо-наукової діяльності; 

– затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітньо-

наукових програм; 

– підвищення якості підготовки контингенту здобувачів вищої 

освіти; 

– посилення кадрового потенціалу Університету; 

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти; 

– розвиток інформаційних систем з метою підвищення 

ефективності управління освітнім процесом; 

– забезпечення публічності інформації про діяльність 

Університету; 

– створення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових працях викладачів та 

здобувачів вищої освіти. 

 

Моніторинг та 

періодичний перегляд 

програм 

Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітньо-

наукових програм мають на меті гарантувати відповідний 

рівень надання освітніх послуг, а також створює сприятливе й 

ефективне навчальне середовище для здобувачів вищої освіти. 

Це передбачає оцінювання: змісту програми, гарантуючи 

відповідність програми сучасним вимогам; потреб 

суспільства, що змінюються; навчального навантаження 

здобувачів вищої освіти, їх досягнень і результатів завершення 

освітньо-наукової програми; ефективності процедур 

оцінювання аспірантів; очікувань, потреб і задоволеності 

здобувачів вищої освіти змістом та процесом навчання; 

навчального середовища відповідності меті і змісту програми; 

якості сервісних послуг для здобувачів вищої освіти. 

Програми регулярно переглядають і оновлюють після 

завершення повного циклу підготовки до початку нового 

навчального року. 

 

Оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти 

Оцінювання результатів навчання аспірантів здійснюється 

під час проведення контрольних та моніторингових заходів. 

Заходи передбачають поточний і семестровий контроль, 

звітування та атестація. 

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння і 

засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення 

розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, 

публічно чи письмово представляти певний матеріал тощо. 

Формами поточного контролю є: виконання індивідуальних 

завдань; виконання тестових завдань; виконання контрольних 

робіт, які виконуються в аудиторії або під час самостійної 

роботи; написання і захист рефератів. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки 

результатів навчання на відповідному освітньому рівні або на 

окремих його завершальних етапах. Підсумковий контроль 
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включає семестровий контроль (екзамен, диференційований 

залік з конкретної навчальної дисципліни) та атестацію 

аспіранта. 

Семестровий контроль проводиться у формі семестрового 

екзамену або заліку з конкретної навчальної дисципліни в 

обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом. 

Навчальні дисципліни, з яких заплановано проведення 

моніторингових контрольних робіт, терміни проведення 

контрольних заходів визначаються графіком навчального 

процесу. 

Оцінювання результатів навчання аспірантів Університету 

проводиться методами, що відповідають специфіці конкретної 

навчальної дисципліни. 

Моніторинг успішності аспиранту здійснюється за допомогою 

100-бальної системи оцінювання з обов’язковим переведенням 

оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS. 

Підвищення 

кваліфікації  

науково-педагогічних, 

педагогічних та 

наукових працівників 

Система підвищення кваліфікації науково-педагогічних, 

педагогічних та наукових працівників розробляється у 

відповідності до діючої нормативної бази та будується на 

наступних принципах: обов’язковості та періодичності 

проходження стажування і підвищення кваліфікації; 

прозорості процедур організації стажування та підвищення 

кваліфікації; моніторингу відповідності змісту програм 

підвищення кваліфікації задачам професійного діяльності; 

обов’язковості впровадження результатів підвищення 

кваліфікації в наукову та педагогічну діяльність; 

оприлюднення результатів стажування та підвищення 

кваліфікації. 

Наявність необхідних 

ресурсів для 

організації освітнього 

процесу 

Наявне кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне 

та інформаційне забезпечення зі спеціальності відповідає 

вимогам діючих Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти та забезпечує реалізацію державних 

вимог до фахівця з вищою освітою. 

Наявність 

інформаційних систем 

для ефективного 

управління освітнім 

процесом 

3 метою управління освітніми процесами розроблено 

ефективну політику в сфері інформаційного менеджменту та 

відповідну інтегровану інформаційну систему управління 

освітнім процесом. Дана система передбачає автоматизацію 

основних функцій управління освітнім процесом, зокрема: 

забезпечення проведення вступної компанії, планування та 

організація навчального процесу; доступ до навчальних 

ресурсів; обліку та аналізу успішності здобувачів вищої 

освіти; адміністрування основних та допоміжних процесів 

забезпечення освітньої діяльності; моніторинг дотримання 

стандартів якості. Для управління якістю освітньої діяльності 

в Університеті створена інформаційна система АСУ НП. 
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Публічність інформації 

про освітні програми, 

ступені вищої освіти та 

кваліфікації 

 

Інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації розміщена у відкритому доступі на сайті НТУ 

«ХПІ». 

Дотримання 

академічної 

доброчесності 

працівниками 

Університету та 

здобувачами вищої 

освіти 

В університеті працівниками та здобувачами вищої освіти 

здійснюється дотримання академічної доброчесності. Система 

забезпечення дотримання академічної доброчесності 

учасниками освітнього процесу базується на таких принципах: 

дотримання загальноприйнятих принципів моралі; 

демонстрація поваги до Конституції і законів України і 

дотримання їхніх норм; повага до всіх учасників освітнього 

процесу незалежно від їхнього світогляду, соціального стану, 

релігійної та національної приналежності; дотримання норм 

законодавства про авторське право; посилання на джерела 

інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей; 

самостійне виконання індивідуальних завдань. 

Система запобігання 

та виявлення 

академічного плагіату 

Здійснюється перевірка на плагіат згідно з вимогами 

нормативних документів Університету. 
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5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ  

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
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К02 х                 
К03    x              
К04     x             
К05       x           
К06   х   x            
К07 x                 
К08  х                
К09 х       x x         
К10         x         
К11          x  х      
К12          х x х      
К13          х  x      
К14          х   x     
К15              x х  х 
К16               x   
K17           х     x  
K18              х х  x 
K19   х      x         
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6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (РН) ВІДПОВІДНИМИ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
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ПР01 x                 
ПР02 x                 
ПР03 x                 
ПР04 x                 
ПР05       x           
ПР06  x                
ПР07    x              
ПР08     x             
ПР09     x             
ПР10     x             
ПР11   x   x            
ПР012   x   x            
ПР013         x         
ПР014        X          
ПР015        X          
ПР016        x          
ПР017          x  х      
ПР018          х x х      
ПР019          х  x      
ПР020          х   x     
ПР21              x х  х 
ПР022               x   
ПР023           х     x  
ПР024              х х  x 
ПР025   х      х         
ПР026             х   х  
ПР027         х         
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