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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: Формування уявлень про профессiю, майбутню дiяльнiсть, шляхи 

досягнення професійного вдосконалення в нiй, формування початкових знать на 

базi основного понятiйно-термiнологiчного апарату екологii.      

 

Компетентності: 

К01.  Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

К06.   Здатність  спілкуватися  з  представниками  інших  професійних  

груп  різного  рівня  (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності).  

К09.  Здатність працювати в команді.   

К10.  Навички міжособистісної взаємодії.  

К14. Знання  та  розуміння  теоретичних  основ  екології,  охорони  

довкілля  та  збалансованого  

природокористування.  

К15.  Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та 

принципів природничих наук. 

 

Результати навчання: 

ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони 

довкілля та природокористування 

ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою 

донесення 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології 

ПР19.  Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та 

самоосвіти 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

 Загальна екологія 

 Грунтознавство 

 Техноекологія  

 Ландшафтна екологія 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає  35,55 %: 

 

 



 

 7 

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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1 2 3 4 5 
   Змістовий модуль №1.   

   Права та можливості студента НТУ «ХПІ»  

1 Л 2 Тема 1. Вища професійна освіта в Україні та за 

кордоном. Організація освітнього процесу в НТУ 

«ХПІ» 

1.1 Історія та сучасний стан вищої професійної 

освіти. 

1.2. Перспективи розвитку сучасної науки і техніки 

1.3. НТУ «ХПІ»: історія створення, структура, 

підрозділи. 

1.4. Характеристика спеціальностей і спеціалізацій 

кафедри Хімічної техніки та промислової екології 

1.5. Історія та сучасні назви учбових та 

адміністративних корпусів НТУ «ХПІ». 

Орієнтування на території. 

1.6. Нормативна база навчального процесу  НТУ 

«ХПІ». 

1.7 Рівні, ступені, стандарти та кваліфікації вищої 

освіти. 

1.8 Структура курсу, навчальний план, освітня 

програма. 

1.9 Інформація щодо наукової мобільності 

студентів, основних вимог стажування та навчання 

студентів за кордоном. 

1.10 Порядок прийому, відрахування, переривання 

навчання, поновлення і переведення осіб, які 

навчаються у закладах вищої освіти. 

1.11. Закон про вищу освіту в Україні 

[1-5, 20-23] 

 СР 2 Відвідування музею НТУ “ХПІ”, Екскурсія 

територією НТУ “ХПІ”, корпуси — історичні 

пам’ятки.  

 

2 Л 2 Тема 2. Інформаційні та бібліотечні ресурси  

НТУ «ХПІ» 

2.1 Бібліотеки міста Харкова та правила 

обслуговування за єдиною карткою читача ВНЗ. 

2.2 Структура НТБ НТУ «ХПІ», система 

обслуговування, правила користування.  

2. 3.Довідково-пошуковий апарат бібліотеки: 

2.4 Тематичний пошук та алгоритм його виконання. 

Пошук інформації за аналітичними запитами. 

[1-5, 20-23] 

3 ПЗ 2 Нормативні документи у бібліотечній справі [1-5, 20-23] 
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4 ПЗ 2 Електронні ресурси бібліотеки на допомогу 

навчальному процесу 

[1-5, 20-23] 

5 ПЗ 2 Інформаційні ресурси галузі охорона 

навколишнього середовища 

[1-5, 20-23] 

 СР 2 Екскурсія до бібліотеки НТУ “ХПІ”  

6 Л 2 Тема 3. Контрольні заходи. Організація та 

проведення звітностей  в НТУ «ХПІ».  Методичні 

рекомендації щодо роботи студентів під час 

навчання. Соціально – правовий захист студента. 

Освітньо-професійна програма (ОПП). 

3.1 Порядок проведення іспитів та заліків. 

3.2 Порядок ліквідації заборгованостей. 

3.3 Положення про принципи формування 

підсумкової оцінки за 100-бальною шкалою з 

навчальних дисциплін. 

3.4 Положення про рейтинг студентів, критерії та 

систему оцінювання знань та вмінь. 

3.5. Методика роботи студента на заняттях (ведення 

конспекту лекцій, виконання звітів із лабораторних 

робіт, конспектування першоджерел, опрацювання 

наукової літератури і т. і.). 

3.6 Методи та форми самостійної роботи. 

3.7. Виконання дипломного проекту (роботи), 

курсової роботи. 

3.8 Методика написання та оформлення звіту про 

проходження практики.  

3.9 Методика написання тез, наукових статей та 

підготовки до виступу на конференціях та інших 

науково-комунікативних заходах. 

Порядок  нарахування стипендій. 

3.10 Порядок  надання медичних послуг. 

3.11 Пільги студента, студентський  табір, палац 

студентів, палац спорту. 

3.12 Можливості студентів НТУ «ХПІ» щодо 

реалізації власної освітньої та науково-дослідної 

діяльності, участі у міжнародних проектах, захисті 

власних прав, організації побуту, відпочинку, участі 

у спортивних та культурно-масових заходах, 

можливості працевлаштування. 

3.13 Органи студентського самоврядування. 

3.14 Профспілкова організація для студентів і центр 

кар'єри. 

3.15 Освітньо-професійна програма (ОПП) 

спеціальності 101 Екологія. 

[1-5, 13, 20-

23] 

7 ПЗ 2 Практичне заняття з написання тез доповіді  на 

конференцію за обраною тематикою.   

 

 СР 2 Екскурсія до міжнародного відділу НТУ”ХПІ”. 

Пошук програм стажування у закордонних ВНЗ для 

напряму «екологія» чи «охорона навколишнього 

середовища» для студентів 1-4 курсів. 

 

8 Л 2 Тема 4. Професійне становлення здобувача вищої 

освіти. Еволюція характеру і зміст інженерної 

діяльності. Модель фахiвця-еколога  

4.1 Типи професій. Види інженерної діяльності. 

[1-5, 20-23] 
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4.2 Професійна придатність, профорієнтація і 

професійний відбір. 

4.3 Етапи професійного становлення. 

4.4  Місце інженерної діяльності в техносфери. 

4.5  Сучасний стан вищої технічної освіти.  

4.6 Перспективи розвитку  сучасної науки і техніки. 

4.7 Необхідність модернізації системи вищої освіти 

в Україні та шляхи її здійснення.  

4.8. Практика пiдготовки екологiв. Загальнi вимоги 

до спецiалiстiв.     

4.9. Етапи розвитку екологiчної освiти. Основнi 

положення. 

9 ПЗ 1 Сучасні вимоги до молодого фахівця, що пред'являє 

ринок праці. Анкета фахівця. 

 

 ПЗ 1 Контрольна робота №1  

   Змістовний модуль №2. Професія інженера –

еколога у сучасному світі 

 

10 Л 2 Тема 5. Структура сучасної екологiї та історія її 

розвитку 

5.1 Екологiя як міждисциплiнарне знання.  

5.2 Структура екологiї. Екологiя як наука, свiтогляд i 

iдеологiя. 

5.3 Виникнення екологiї i фази iї розвитку.  

Понятійно-термінгологічний апарат екології.   

5.4 Iсторiя органічного свiту. Комплексний лiтопис 

Землi. 

[10-12,17-

19,24] 

11 Л 2 Тема 6. Основнi свiтовi екологiчнi проблеми. 

Розвиток нових технологій та їх вплив на стан 

навколишнього середовища. 

6.1 Екологiчна ситуація у свiтi.  

6.2 Основні екологiчнi проблеми держав Європи i 

України. 

6.3 Найнебезпечніші з точки зору екології сучасні 

виробництва. 

6.4 Потенційна небезпека перспективних технологій 

добичі корисних копалин. 

[6-11, 12, 14 

18,19, 24] 

 СР 4 Відвідування Дергачівський полігон ТПВ.  

 СР 4 Екскурсія на комплекс «ХАРКІВВОДОВІДВЕДЕННЯ» 

МІСЬКІ ОЧИСНІ СПОРУДИ № 1 (Диканівські очисні 

споруди). 

 

 СР 4 Відвідування ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ 

ЗАВОД". 

 

12 Л 2 Тема 7. Людина як жива бiохiмiчна система i 

складова бiосфери 

7.1 Зв’язки в бiосферi. Особливості людини як живої 

бioхiмiчної системи. Провiднi репрезентативнi 

системи та їх визначення. 

7.2 Бioсфера, її стiйкiсть.  Основнi сфери взаємодiї 

людства i довкiлля. Хiмiчнi зв’язки в бiосферi та їх 

вплив на поведінку тварин та людини. Особливостi 

функцiонування живих бiохiмiчних систем. 

[10, 12, 

18,19, 24] 

13 ПЗ 2 Походження Землі і Сонячної Систеими.  

 СР 4 Відвідування ботанічного саду  ХНУ ім. В. Н. 

Каразіна. 
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14 Л 2 Тема 8. Система екологiчного управлiння. Функції 

інженера-еколога на підприємстві. Мiжнароднi 

програми i органiзацii у галузi екологii 

8.1 Структура державної екологiчної служби 

України. 

8.2 Головнi завдання та функцiї Miнiстерства 

еколoгiї та природних ресурсов України. 

8.3 Основнi пiдроздiли Міністерства екологiї та 

природних ресурсів України. Вимоги до проведення 

перевірок державними екологічними службами на 

підприємствах. 

8.4. Вимоги до кандидатів на посаду інженера –

еколога. 

8.5. Посадова інструкція інженера-еколога 

8.6. Сумісництво посад інженера-еколога та 

інженера з охорони праці. 

8.7. Мiжнароднi организацiї у галузi екологiї, мета їх 

створення та задачi.  CSD.  ООН, ВМО, ВООЗ, ФАО. 

8.8. Всесвiтнiй фонд дикої природи. ЮНЕП. 

8.9. Функцiї i задачi ФАО, ЮНЕСКО i ЮНIСЕФ.  

8.10. Неурядове мiжнародне об’еднання «Римский 

клуб». 

[10, 12, 15 

18,19, 24] 

15 ПЗ 1 Структура Міністерства екології.   

16 ПЗ 2 Грантові програми в екології.  

 СР 2 Відвідування Департаменту захисту довкілля та 

природокористування  в м. Харків. 

 

 СР 2 Відвідування Державної екологічної інспекції у 

Харківській області. 

 

 СР 4 Зустріч з організаціями грантодавцями в м. Харків.  

 ПЗ 1 Контрольна робота №2  

     

Разом 
(годин) 

62   
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 5 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  8 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
 

4 Виконання індивідуального завдання: 15 

5 Інші види самостійної роботи 30 

 Разом 58 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

Реферат  
(вид індивідуального завдання) 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

 1. Історичне значення створення ХПІ 

2. Ректори ХПІ 

3. Завідувачі кафедри Хімічної техніки та 

промислової екології 

4. Світові стандарти освіти. Болонська система 

5. Бібліотека НТУ ХПІ: історія та сучасність 

6. Історичні етапи формування екології як науки 

7. Глобальні зміни клімату 

8. Етапи формування потреби у посаді інженер-

еколог в світі та в Україні 

9. Найвидатніші вітчизняні вчені-екологи 

10. Вплив екологічної ситуації в регіоні на 

тривалість та якість життя людини 

11. Екологія космосу 

12. Механізм ратифікації міжнародних екологічних 

угод в Україні 

13. Методи досліджень в екології 

14. Аварія на ЧАЕС як виклик. Сучасний стан 

прилеглих територій.  

15. Діяльність міжнародних екологічних організацій 

в Україні 

 

10-16 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

1. Лекції – дозволяють студентам отримати доказово і аргументовано за 

наявності достатньої кількості яскравих переконливих прикладів, фактів, 

наукових доказів, роз'яснень, нових невідомих термінів сучасного наукового 

рівня, послідовно висловлюваних питань по дисципліні, що вивчається. Лекція 

— це метод навчання, який передбачає розкриття у словесній формі сутності 

явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться між собою в логічному 

зв'язку, об'єднані загальною темою. Під час лекцій використовуються наочні 

методи, які передбачають, передусім, використання демонстрації та ілюстрації. 

 

2. Практичні роботи спрямовані на застосування набутих знань у 

розв'язанні практичних завдань. Мета практичних занять – поглиблювати, 

розширювати, деталізувати знання, отримані на лекції в узагальненій формі, і 

сприяти виробленню навичок професійної діяльності. Вони розвивають наукове 

мислення і дозволяють перевірити знання студентів. 

 

3. Реферат – це стисла доповідь з вказаної теми, яка містить цікаву та 

перевірену інформацію та за мету ставить розширити кругозір студентів при 

вивченні дисципліни. 

 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

  
1. Поточний контроль – контроль успішності студента під час виконання 

практичних робіт, двох модульних контрольних робіт та індивідуального 

завдання.  

2. Підсумковий контроль –залік. До заліку допускаються ті студенти, які 

успішно виконали практичні та індивідуальні завдання та захистили їх з 

отриманням проміжних балів. Залік проводиться у вигляді усного опитування з 

наданням студентам часу для обмірковування своїх відповідей.  
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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 

заняття 

КР 

(КП) 
РЕ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Залік Сума 

62 24 - 14 - - - 100 

 

КРИТЕРІЇ  ТА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

СТУДЕНТІВ. 

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

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 

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

 
Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національна  

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 теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, що 

вивчається, та їх 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 
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практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

- невміння 

аналізувати 
викладений 

матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння 

вирішувати 

складні 

практичні 

задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання 

окремих 

(непринципови

х) питань з 

матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розвязанні 

практичних 

задач 

35-59 

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 

бути виконане в 

терміни, що 

передбачені 

навчальним планом. 

Незнання 

основних 

фундаментальн

их положень 
навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості 

практичні 

задачі. 
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1-34 

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовільно 

 
– 

- Повна 

відсутність 

знань значної 

частини 

навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання 

основних 

фундаментальни

х положень; 

- невміння 

орієнтуватися 

під час 

розв’язання  

простих 

практичних 

задач 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Кафедра «Хімічна техніка та промислова екологія»  

https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/ychebpro/bakalavrat-101/ 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова література 

 

1. Історія  НУ ХПІ, Лiтопис унiверситету: події і факти    

https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/istoriya-universitetu/ 

2. Про вищу освіту. Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2014, № 37-38, ст.2004. Зі змінами.  № 2471-IX від 28.07.2022.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

3. Стратегічний план розвитку НТУ “ХПI” на 2019–2025 роки 

https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/strategichnyj-plan-rozvytku-ntu-hpi-

na-2019-2025-roky/ 

4. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 

«Екологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Наказ 

МОН України від 04.10.2018 р. № 1076. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za- 

specialnistyu-101-ekologiya-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi- 

osviti 

5. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 

«Екологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Наказ 

МОН України від 04.10.2018 р. № 1076. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za- 

specialnistyu-101-ekologiya-dlya-drugogo-magisterskogo-rivnya-vishoyi- 

osviti 

6. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України. 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546. Зі 

змінами від 20.06.2022 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12. 

7. Глобальні енерго-еколого-кліматичні проблеми та невідкладність їх 

вирішення : [підручник] / Павло Макарович Каніло, Наталія 

Володимирівна Внукова, Анатолій Миколайович Туренко, Анатолій 

Володимирович Гриценко ; Харків. нац. автомобільно-дорож. ун-т ; під 

заг. ред. Павло Макарович Каніло ; відп. за вип. Наталія Володимирівна 

Внукова. – Харків : ХНАДУ, 2020. – 386 с. : іл., табл., схеми.  

8. Драган І. В. Забезпечення сталого природокористування: теорія, 

методологія, механізми державного регулювання : монографія / Ірина 

Василівна Драган ; Нац. ун-т цивільного захисту України. – Київ : 

Освіта України, 2021. – 359 с. : табл.  

9. Соломенко Л. І. Загальна екологія : підручник / Людмила Іванівна 

Соломенко, Володимир Миколайович Боголюбов, Анатолій 

Михайлович Волох ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. – 2-ге вид, випр. і допов. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 351 с. : 

іл., табл.  

10. Національна рамка кваліфікацій. МОН України. Інформаційний 

портал. URL:https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/strategichnyj-plan-rozvytku-ntu-hpi-na-2019-2025-roky/
https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/strategichnyj-plan-rozvytku-ntu-hpi-na-2019-2025-roky/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-101-ekologiya-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-101-ekologiya-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-101-ekologiya-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-101-ekologiya-dlya-drugogo-magisterskogo-rivnya-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-101-ekologiya-dlya-drugogo-magisterskogo-rivnya-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-101-ekologiya-dlya-drugogo-magisterskogo-rivnya-vishoyi-osviti
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy
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11. Ecology: From Individuals to Ecosystems, 5th   Michael Begon, Colin R. 

Townsend 2021, 864 pages. 

12. Ecology: International Edition. by William D. Bowman, Sally D. Hacker. 

2020. 744 pages. 

 

Допоміжна література 

13. Первинна профспілкова організація студентів НТУ “ХПІ” 

https://profkom-khpi.org/pervichanya-profsoyuznaya-organizaciya-

studentov-ntu-xpi/ 

14. Біотопи степової зони України = Biotopes of the steppe zone of Ukraine : 

[монографія] / Я. П. Дідух, Л. М. Борсукевич, А. О. Давидова, Т. П. 

Дзюба, Д. В. Дубина ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України ; 

ред. Я. П. Дідух. – Київ : Друк Арт, 2020. – 391 с. : кольор. фотоіл., табл.  

15. Каспійцева В. Ю. Оцінка і прогноз якості атмосферного повітря на 

регіональному рівні : монографія / В. Ю. Каспійцева, С. З. Поліщук, 

І. О. Колесник ; ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". 

– Дніпро : Акцент ПП, 2020. – 193 с. : іл., табл.  

16. CLIMATE CHANGE and the road to NET-ZERO: Science • Technology • 

Economics • Politics. Dr Mathew Hampshire-Waugh. 2021. 426 pages. 

17. Півоваров О. А. Космічна екологія : навч. посіб. / О. А. Півоваров ; 

Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро : ДДАЕУ, 2021. – 410 с. : іл.  

18. Divided Environments: An International Political Ecology of Climate 

Change, Water and Security. by Jan Selby  (Author)  2022. 362  pages. 

19. Червона Книга Украiни. https://redbook-ua.org/ 

20. Буклет до 130-річчя НТУ “ХПI” 

https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/buklet-ntu-hpi/ 

21 Організація навчального процесу в університеті. URL: 

https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/osvita/navchalnyj-viddil/organizatsiya-

navchalnogo-protsesu/ 

22 Кодекс академічної доброчесності. Наказ Ректора ДНУЗТ від 08.02. 

2018 р. № 10. URL: 

http://diit.edu.ua/education/quality_monitoring/files/kodeks.pdf 

23. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу. Наказ МОН України від 

23.01.2004 N 48. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0048290-04 

24. Sustainable development of territories: challenges and opportunities: 

monograph / Bobrovska O. Yu., Krushelnytska T. A, Prokopenko L. L. [etc.]; 

ed. by O. Yu. Bobrovska. – Published by International Center for Research, 

Education and Training. MTÜ. Tallinn, Estonia, 2021. – 234 р. 

 

 

 

https://profkom-khpi.org/pervichanya-profsoyuznaya-organizaciya-studentov-ntu-xpi/
https://profkom-khpi.org/pervichanya-profsoyuznaya-organizaciya-studentov-ntu-xpi/
https://redbook-ua.org/
https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/buklet-ntu-hpi/
https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/osvita/navchalnyj-viddil/organizatsiya-navchalnogo-protsesu/
https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/osvita/navchalnyj-viddil/organizatsiya-navchalnogo-protsesu/
http://diit.edu.ua/education/quality_monitoring/files/kodeks.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0048290-04
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0048290-04
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

(перелік інформаційних ресурсів) 

 

1. Наукова-технічна бібліотека Національного технічного університету 

“Харківський політехнічний інститут” Сайт: http://library.kpi.kharkov.ua/ 

2. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленко. Сайт: 

http://korolenko.kharkov.com/ 

3. Харківська обласна універсальна наукова бібліотека. Сайт: 

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

 
 
 

http://library.kpi.kharkov.ua/
http://korolenko.kharkov.com/

