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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічний супровід господарської діяльності – превентивний інструмент 

екологічного регулювання, а також інструмент планування й проектування, 

який допомагає формувати стратегічні рішення відповідно до екологічних, 

соціальних та екологічних цілей сталого розвитку. Тому екологічна оцінка  - 

один з інструментів сталого розвитку. 

Мета навчальної дисципліни. Формування у студентів комплексу знань 

щодо екологічної безпеки територій, чітке розуміння основних закономірностей 

формування екологічної небезпеки, набуття практичних вмінь і навичок із 

виявлення негативних для екології наслідків різних видів господарської 

діяльності; проводити аналіз виникнення екологічно небезпечних ситуацій; · 

виділяти найбільш характерні екологічної небезпеки господарської діяльності, 

визначати її рівні; застосовувати інженерні методи дослідження безпеки 

технічних систем, визначати причинно-наслідкові зв’язки при оцінці 

екологічного ризику, вміння запроваджувати ефективні управлінські рішення, 

формування усвідомленого екологічного світогляду як необхідного атрибуту 

сучасної ідеології управління природоохоронною та господарською 

діяльністю.  

Завдання вивчення дисципліни - дати уявлення про об’єкт, предмет, 

теорію й практичні прийоми екологічного обґрунтування господарської чи 

іншої діяльності на рівні техніко-економічного обґрунтування, проектування, 

будівництва й експлуатації об’єктів; - оволодіти основними методиками 

визначення ступеню екологічного ризику й безпеки запланованої до здійснення 

діяльності; - ознайомити студентів з законодавством України в галузі екології 

та охорони навколишнього середовища та законами, що стосуються оцінки 

впливу на довкілля і стратегічної екологічної оцінки; ознайомити студентів з 

особливостями проведення екологічної оцінки різних промислових об’єктів 

(гірничо-видобувних, чорної та кольорової металургії та ін.), об’єктів 

електроенергетики, водосховищ та ін.); сформувати у студентів основні 

навички експертної роботи в галузі природоохоронної діяльності. 

 

Спеціальні 
(фахові, 
предметні) 
компетентності 

СК 35. Здатність використовувати професійно-профільні 
знання й практичні навички в екологічному супроводі 
господарської діяльності, оцінювати вплив на навколишнє 
природне середовище та видавати рекомендації що до 
покращення стану навколишнього середовища  

Програмні 
результати 
навчання 

ПР 33. Уміти використовувати професійно-профільні знання 
й практичні навички в екологічному супроводі господарської 
діяльності, а саме регулювати, планувати, проектувати та 
формувати стратегічні рішення відповідно до екологічних, 
соціальних та екологічних цілей сталого розвитку 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

 

Нормування антропогенного 

навантаження на навколишнє 

середовище 

Екологічний контроль та аудит 

  

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 90/3 48 42 36  12 Р  +  

           

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає  53 (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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ек
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1 2 3 4 5 

 Л 2 Тема 1. Оцінка впливу на довкілля від проведення планової 

господарської діяльності 

1, 2 

 Л 2 Тема 2. Законодавство ЄС у сфері оцінки впливу на НС 1, 4, 5 

 ПР 1 Практична робота № 1. Порівняння нормативно-правового 

забезпечення України та Європейських країн щодо отримання 

дозвільних екологічних документів для здійснення господарської 

діяльності 

2, 4 

 ПР 1 Практична робота № 2. Перспективи розвитку екологічно чистих 

підприємств. Розробка та узгодження екологічної документації 

дозвільного характеру щодо викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря підприємствами 

3, 4 

 Л 2 Тема 3. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

(СЕО). Повноваження суб’єктів стратегічної екологічної оцінки. 
1, 4  

 СРС 2 Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та 

Порядок ведення Єдиного реєстру І оцінки впливу на довкілля. 

6, 7 

 Л 2 Тема 4. Звіт про стратегічну екологічну оцінку 3 

 СРС 2 Критерії визначення планованої діяльності, її розширення та 

зміни, які не підлягають оцінці виливу на довкілля 

4, 6 

 Л 2 Тема 5. Екологічна ситуація в Україні: оцінка сучасного стану 

довкілля  

3, 4, 5 

 СРС 2 Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки 

впливу на довкілля 

2, 5 

 Л 2 Тема 6. Нормативно-правове забезпечення щодо отримання 

дозвільних екологічних документів для здійснення господарської 

діяльності. Відповідальність за порушення екологічного 

законодавства  

7, 8 

 Л 2 Тема 7. Екологічні перевірки та правові підстави їх проведення   6 

 ПР 1 Практична робота № 3. Методики розрахунку розмірів 

відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті 

наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря 

1, 2 

 ПР 1 Практична робота № 4. Розробка та узгодження екологічної 

документації дозвільного характеру щодо водокористування 

1, 2  

 Л 2 Тема 8. Екологічне забезпечення господарської діяльності. 

Екологізація господарської діяльності та екологічно чисте 

підприємство  

3 

 М 2 Контрольна робота №1  

 Л 2 Тема 9. Екологічні документи дозвільного характеру щодо 2, 4, 5 
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викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

підприємствами  

 ПР 1 Практична робота № 5. Розрахунок розмірів відшкодування 

збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства 

про охорону та раціональне використання водних ресурсів. Оцінка 

впливу на поверхневі води 

1, 3 

 ПР 1 Практична робота № 6. Розробка та узгодження екологічної 

документації дозвільного характеру щодо надрокористування. 

Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних 

державі внаслідок самовільного користування надрами 

2, 3 

 Л 2 Тема 10. Екологічні документи дозвільного характеру щодо 

водокористування та надрокористування  

4, 5 

 Л 2 Тема 11. Екологічні документи дозвільного характеру щодо 

поводження з промисловими відходами 

3 

 ПР 1 Практична робота № 7. Методики визначення розміру шкоди, 

заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, 

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, 

зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без 

спеціального дозволу 

2, 5 

 ПР 1 Практична робота № 8. Розробка та узгодження екологічної 

документації дозвільного характеру щодо поводження з 

промисловими відходами 

2, 5 

 Л 2 Тема 12. Екологічні документи дозвільного характеру щодо 

встановлення санітарно-захисної зони підприємства 

6, 7 

 Л 2 Тема 13. Екологічні документи дозвільного характеру щодо 

підготовка Звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД) та супровід 

під час погодження  

8 

 ПР 1 Практична робота № 9. Розробка та узгодження екологічної 

документації дозвільного характеру щодо встановлення санітарно-

захисної зони підприємства. Встановлення категорії небезпечності 

підприємства та уточнення розмірів санітарно-захисної зони 

8 

 ПР 1 Практична робота № 10. Розробка та узгодження екологічної 

документації дозвільного характеру щодо підготовка Звіту з 

оцінки впливу на довкілля (ОВД) та супровід під час погодження 

8 

 Л 2 Тема 14. Екологічні документи дозвільного характеру щодо 

стратегічної екологічної оцінки  

1, 3 

 Л 2 Тема 15. Екологічний аудит  1, 3  

 ПР 1 Практична робота № 11. Розробка та узгодження екологічної 

документації дозвільного характеру щодо стратегічної екологічної 

оцінки 

4 

 ПР 1 Практична робота № 12. Екологічний аудит на підприємствах: 

мета, завдання та особливості. Екологічний аутсорсинг на 

підприємствах: перспективи дотримання екологічного 

законодавства. 7 етапів розробки проекту ОВНС 

5, 6 

 Л 2 Тема 16. Екологічний аутсорсинг  1, 3 

 М 2 Контрольна робота №2  

Разом 

(годин) 

54   
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 9 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  6 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  7 

4 Виконання індивідуального завдання (розрахункове завдання) 20 

5 Інші види самостійної роботи - 

 Разом 42 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

      Розрахункове завдання       
 (вид індивідуального завдання) 

 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

 Індивідуальне розрахункове завдання за варіантом 

розрахунку та наступною темою, обраною за номером по 

журналу групи: 

1. Розробка та узгодження проектів встановлення санітарно-

захисних зон (СЗЗ). 

2. Проект скорочення санітарно-захисної зони (СЗЗ). 

3. Дозвіл на утворення та розміщення відходів. 

4. Інвентаризація відходів. 

5. Декларація утворення відходів. 

6. Реєстрова карта (КР) об'єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів. 

7. Технічний паспорт відходів. 

8. Дозвіл на спеціальне водокористування. 

9. Спеціальний дозвіл на користування надрами. 

10. Індивідуальні технологічні нормативи використання 

питної води (ІТНВПВ). 

11. Проект нормативів гранично допустимого скидання 

(ГДС) зворотніх вод у водні об’єкти. 

12. Складання паспорту свердловини. 

13. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря. 

14. Розробка паспортів пилогазоочисних установок. 

15. Екологічний аудит. 

16. Екологічний супровід підприємств (у тому числі при 

На 2-15 тижні 
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проходженні перевірок). 

17. Організація природоохоронної діяльності на 

підприємстві. 

18. Аудит документації для отримання ліцензії на 

поводження з небезпечними відходами 

 

  

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Лекції  – основний вид навчальних занять призначених для засвоєння 

теоретичного матеріалу  та вводять студентів в певну систему наукових знань і 

в методологію науки, являються своєрідною школою наукового мислення. 

Лекції проводяться лекторами – професорами і доцентами, а також 

провідними науковими працівниками та спеціалістами, запрошеними для 

читання лекцій. Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях – 

аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів. 

Лекції передбачають викладення основного змісту теоретичного 

матеріалу та розгляд деяких питань, пов’язаних з сучасними інформаційними 

технологіями в екології Для всебічного розвитку професійного потенціалу 

студентів, їм пропонується вникнути у питання лекцій, проаналізувати стан 

проблематики та зробити певні виводи з теми лекції.  

На лекціях використовуються активні методи навчання за методикою 

діалогу з аудиторією та відповіді студентів на питання, розглянуті у окремій 

лекції чи по матеріалам самостійного вивчення. Частину матеріалу 

пропонується винести на самостійне опрацювання. 

Під час лекції використовують наочні методи які передбачають 

використання демонстрації у вигляді відео матеріалів та ілюстрацій у вигляді 

фотографій, малюнків, схем та графіки. Лекції проходять із застосуванням 

мультимедійних матеріалів, по результатам роботи з науково-популярними 

фільмами, літературою на ДВД носіях, в Інтернеті, пропонується розв’язування 

ситуаційних завдань.  

 

Практичні заняття – форма навчального заняття при якій викладач 

організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно 

сформульованих завдань.  

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних 

лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, 

обчислювальною технікою. 

Практичне заняття включає: 

 - проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; 

 - постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю 

студентів; 
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 - розв’язування завдань з їх обговореннями; 

 - розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. 

Практичні заняття по даному курсу дають змогу закріплення отриманих 

теоретичних знань за опрацьованими питаннями. За результатами проведення 

практичних занять у студентів формується необхідний рівень практичних 

навичок роботи з екологічною інформацією та навички  професійної роботи. 

Оцінки отримані студентом за окремі практичні заняття враховуються 

при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

 

Самостійна робота студента є основним  засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Самостійна робота студента важлива частина навчального процесу в 

університеті. Якість самостійної роботи в значній мірі обумовлює загальну 

якість в навчанні. 

Включення самостійної роботи до змісту навчального плану, визначення 

її   бюджету   за видами самостійної роботи, пошуки шляхів її раціонального 

використання – одно з важливіших умов організації та планування навчального 

процесу. 

Самостійна робота студента розподіляється: 

 - робота по забезпеченню аудиторних занять – вивчення обов’язкової та 

додаткової літератури, матеріалів лекцій, електронних матеріалів за темами 

лекцій та семінарів, рішення заданих завдань та вправ, підготовка доповідей за 

темами семінарів, підготовка до контрольних робіт  

- виконання індивідуальних завдань; 

- забезпечення семестрового контролю з навчальних дисциплін 

(підготовка до здачі модулів, диференційованих заліків). 

Всі форми самостійної роботи направлені на поглиблення і закріплення 

знань студента, розвиток практичних та аналітичних навичок з проблем 

навчальної дисципліни під час її освоєння, виконання індивідуальних завдань 

та науково-дослідної роботи. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної дисципліни може виконуватися у науково-технічної бібліотеці 

університету, навчальних (методичних) кабінетах, комп’ютерних класах, а 

також у гуртожитках або домашніх умовах. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних  засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: 

підручник, навчальні та методичні посібники, конспекти лекцій, практикум. 

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений навчальною 

програмою для засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, виносяться 

на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується 

при проведення навчальних занять. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Контроль якості навчання студентів передбачає поточне опитування по 

теоретичному матеріалу під час питань на лекціях і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента та рівня засвоєння пройденого матеріалу.  
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Підсумковий контроль знань та вмінь студентів здійснюється за 

підсумком виконання контрольних робіт у середині та наприкінці семестру. 

Також поточний контроль реалізується у захисту самостійно виконаного 

завдання. 

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, написання 

контрольних робіт; 

Відсоток балів, відведений на усі види контролю за кожним змістовим 

модулем наданий у таблиці.  

Умовою отримання заліку є:  

- сума накопичених балів за результатами поточного контролю змістових 

модулів повинна бути не менша, ніж 60 балів від загальної кількості балів (за 

внутрішнім вузівським рейтингом або системою ESTC);  

- у випадку, коли вищезазначена сума балів менша за 60 % від загальної 

кількості або студент хоче підвищити оцінку, проводиться підсумковий 

контроль у вигляді підсумкового тесту.  

Для оцінювання знань використовують стобальну шкалу оцінювання 

ECTS.  

Семестровий контроль проводиться у формі заліку в усній формі по 

екзаменаційних білетах відповідно до навчального плану в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені 

навчальним планом. 

Студент вважається допущеним до семестрового заліку з навчальної 

дисципліни за умови виконання індивідуального самостійного завдання. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 
 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
 

Контрольні 

роботи 

Практичні 

роботи 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Залік Сума 

48 28 16 8* - 100 
*
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних заняттях 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, проекти, тощо), 

що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що навчаються, 

очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 
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можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 

розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 

вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 

державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 

„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
 

Рейтин-

гова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та 

її 

визначен

ня 

Націо-

нальна  

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навчального 

матеріалу модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

- відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічно послідовні; 

- вміння  вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на запитання можуть  

містити незначні неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на запитання містять 

певні неточності; 

 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного 

застосування; 

- вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити 

- невміння використовувати 

теоретичні знання для 

вирішення складних 

практичних задач. 
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теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати практичні 

задачі. 

64-74 D 
Задовільн

о 

- Знання основних 

фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх 

практичного застосування; 

- вміння вирішувати прості 

практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані відповіді на 

запитання; 

- невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати розрахунки; 

- невміння вирішувати складні 

практичні задачі. 

60-63 Е 
Задовільн

о 

- Знання основних 

фундаментальних положень 
матеріалу модуля, 

- вміння вирішувати найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) питань з 

матеріалу модуля; 

- невміння послідовно і 

аргументовано висловлювати 

думку; 

- невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розв’язанні практичних задач 

35-59 

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовіл

ьно 

Додаткове вивчення матеріалу 

модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені 

навчальним планом. 

Незнання основних 

фундаментальних положень 
навчального матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

- невміння розв’язувати прості 

практичні задачі. 

1-34 

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовіл

ьно 

 

– 

- Повна відсутність знань 

значної частини навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних положень; 

- невміння орієнтуватися під 

час розв’язання  простих 

практичних задач 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Кафедра «Хімічна  техніка та промислова екологія» 

https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/ychebpro/magistratura-101-ekologiya/ 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 

Базова література 

1. 
Монастирський Г.Л. Теорія організації: підручник. 2-е видання, 

доповнене й перероблене. Тернопіль: Крок, 2019. 368 с. 

2 
Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент: підручник. 

Суми:Університетська книга, 2018. 586с. 

3 

Шлапак Н. С.Екологічний менеджмент : підручник / 

Н. С. Шлапак,В. С. Волошин, Т. В. Серкутан.  Маріуполь : ПДТУ, 2018.  

205 с 

4 
 Горун М. В. Пиріг Г. І., Файфура В. В., Федірко М. М. Екологія: навч. 

посіб.  Тернопіль, 2019. 156 с. 

5 
Екологічне право : навч. посіб. / Резворович К. Р. та ін. Дніпро : Видавець 

Біла К. О., 2020. 318 с. 

6 

Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні 

стандарти: посібник /  Берзіна С.В. та ін. К.:Інститут екологічного 

управління та збалансованого природокористування, 2019.134 с. 

 

Допоміжна література 

7 
Екологія та збалансоване природокористування: навчальний посібник / 

Мальований М. С., Леськів Г.З. Херсон: Олді-Плюс, 2019. – 314 с. . 

8 

Організаційно-економічний механізм поводження з відходами в Україні та 

шляхи його вдосконалення. / Міщенко В.С., Виговська Г.П. К.: Наукова 

думка, 2019. 295с. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 
Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

Сайт: http://library.kpi.kharkov.ua/ 

Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка 

Сайт: http://korolenko.kharkov.com/ 

Харківська обласна універсальна наукова бібліотека 

Сайт: http://www.library.kharkov.ua/ 
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