
Проф. Внукова Н.В., ст. викл. Коверсун С.О. 

Матеріали розміщено на файловому архіві. 

 За додатковими консультаціями звертатися за електронною адресою  

vnukovanv@ukr.net,  svetlanakoversun@gmail.com 

 

Дисципліна Лекції (дата, тема) Практичні заняття/лабораторні роботи(дата, 

тема) 

Ландшафтна 

екологія 

07.04.2020 

«. Небезпечні геологічні процеси на міських 

територіях. Захист міських територій від 

небезпечних геологічних процесів » 

01.04.2020 

«Визначення інтенсивності хімічного забруднення 

та інтегральний показник екологічної 

небезпечності ландшафту» 

14.04.2020 

«Ландшафтне проектування, транспортна якість 

доріг та безпека руху» 

15.04.2020 

«Визначення інтенсивності хімічного забруднення 

та інтегральний показник екологічної 

небезпечності ландшафту» 

21.04.2020 

«Ландшафтне проектування, транспортна якість 

доріг та безпека руху» 

 

Екологічний 

аудит 

09.04.2020 

«Приватизаційний екологічний аудит» 

14.04.2020 

«Аудит екологічної політики промислового 

підприємства, як складової частини регіональної 

екологічної політики» 

23.04.2020 

«Екологічний аудит при екологічному 

страхуванні» 

 

 
Курсова робота згідно  з календарним планом –графіком та методичними вказівками до курсових робіт 

Календарний графік роботи за дисциплінами, які викладає доц. Желновач Г.М. 

Усі матеріали розміщено на файловому архіві. За додатковими консультаціями звертатися за електронною адресою 

zhelnovach84@gmail.com 

mailto:vnukovanv@ukr.net
mailto:svetlanakoversun@gmail.com
mailto:zhelnovach84@gmail.com


 

Дисципліна Лекції (дата, тема) Практичні заняття/лабораторні 

роботи(дата, тема) 

КР/РГР 

Заповідна справа 06.04.2020 

«Правове забезпечення 

заповідної справи в Україні» 

06.04.2020 

«Визначення розміру шкоди, заподіяної 

порушенням законодавства про природно-

заповідний фонд внаслідок незаконної рубки 

або пошкодження дерев та рослин, що мають 

здерев’яніле стебло, до ступеня припинення 

росту» 

– 

13.04.2020 

«Землі ПЗФ» 

13.04.2020 

«Визначення розміру шкоди, заподіяної 

забрудненням земельних ресурсів через 

порушення природоохоронного 

законодавства» 

– 

20.04.2020 

«Землі ПЗФ» 

20.04.2020 

«Визначення розміру шкоди, заподіяної 

забрудненням земельних ресурсів через 

порушення природоохоронного 

законодавства» 

– 

Моніторинг 

довкілля 

08.04.2020 

«Відбір проб для 

моніторингових досліджень» 

09.04.2020 

«Визначення кратності розбавлення стічних 

вод у озерах і водосховищах» 

КР згідно 

календарного 

плану-графіку та 

метод.вказ. 15.04.2020 

«Еколого-географічне 

картографування» 

23.04.2020 

«.Визначення кратності розбавлення стічних 

вод у озерах і водосховищах» 

22.04.2020 

«Інтерпретація результатів 

моніторингу» 

 

Лінійно-просторова 

архітектура 

15.04.2020 

«Вплив залізниць та 

08.04.2020 

«Оцінка забруднення атмосферного повітря 

РГР згідно 

календарного 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13689.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13689.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13689.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13689.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13689.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13689.html


ландшафтів трубопроводів на ландшафти» придорожніх територій токсичними 

компонентами відпрацьованими газами 

транспортних засобів» 

плану-графіку та 

метод.вказ. 

– 14.04.2020 

«Оцінка забруднення атмосферного повітря 

придорожніх територій токсичними 

компонентами відпрацьованими газами 

транспортних засобів» 

– 22.04.2020 

«Оцінка рівня забруднення атмосферного 

повітря та придорожніх територій пилом, 

продуктами забруднення і зносу покриттів» 

Системний аналіз 

якості 

навколишнього 

середовища 

09.04.2020 

«Основні принципи екологізації 

економіки. Об’єкти та суб’єкти 

екологізації економіки.» 

09.04.2020 

«Оцінка дії дороги, як інженерної споруди 

,на навколишнє середовище» 

– 

16.04.2020 

«Екологічне вдосконалення 

зв’язків «виробництво – 

споживання», а також сфери 

споживання виробів і послуг» 

– 

23.04.2020 

«Моделі виробничих процесів з 

екологічної точки зору, 

матеріально-технічний баланс 

незамкнутого і замкнутого 

виробничого процесу.» 

23.04.2020 

«Визначення параметрів екобезпеки при 

функціонуванні автомобільної дороги» 

 

 
 



Календарний графік роботи за дисциплінами, які викладає доц. Прокопенко Н.В. 

Усі матеріали розміщено у відкритому доступі. За додатковими консультаціями звертатися за електронною адресою 

natvikpro08@gmail.com 

 

Дисципліна Лекції (дата, тема) Практичні заняття/лабораторні 

роботи (дата, тема) 

КР/РГР 

Раціональне 

природокористування 

08.04.2020 

«Природні ресурси як 

економічна категорія. 

Основні принципи 

економічної оцінки 

природних ресурсів» 

09.04.2020 

«Розробка матеріально-речовинного 

потоку виробництва» 

– 

15.04.2020 

«Економічні методи 

управління раціональним 

природокористуванням та 

їхні види» 

15.04.2020 

«Оцінка вартості відходів 

виробництва» 

– 

22.04.2020 

«Економічні методи 

управління раціональним 

природокористуванням та 

їхні види» 

23.04.2020 

«Оцінка вартості відходів 

виробництва» 

– 

Кошторисна справа 

землевпорядкувальних 

робіт 

15.04.2020 

«Кошториси в 

землекористуванні» 

09.04.2020 

«Розробка ефективної системи 

фінансування проекту» 

КП згідно календарного 

плану-графіку та 

метод.вказ. 

 23.04.2020 

«Побудова фінансових потоків по 

проекту» 

Екологія 07.04.2020 

«Нормування забруднення 

довкілля» 

  

mailto:natvikpro08@gmail.com


14.04.2020 

«Екологічна аспекти 

виробництва дорожньо-

будівельних матеріалів» 

 

21.04.2020 

«Екологічна аспекти 

виробництва дорожньо-

будівельних матеріалів» 

– 

Екологічні аспекти 

рециклінгу 

автомобілів 

 09.04.2020  

«Визначення коефіцієнту рециклінгу 

вітчизняних автомобілів» 

 

 16.04.2020 

«Визначення коефіцієнту рециклінгу 

вітчизняних автомобілів» 

 

 23.04.2020 

 «Визначення коефіцієнту утилізації 

вітчизняних автомобілів 

 

   

Консультування з роботи АВР  Кожної п’ятниці 11.30-13.00 та необхідністю (електронною поштою) 

    
 

Календарний графік роботи за дисциплінами, які викладає доц. Анісімова С.В. 

Усі матеріали розміщено на файловому архіві і навчальному відділі. За додатковими консультаціями звертатися за 

електронною адресою 

svitlanaanisimova@meta.ua 

Дата Група Час 

занять 
Дисципліна Місце розміщення матеріалів Зв'язок з викладачем 

06.04.20 
13.04.20 

ДЕ-41-16 9-45 Водопостачання, 

водовідведення і 

http://dl.khadi.kharkov.ua/  Viber  
+38 050-630-91-41 

mailto:svitlanaanisimova@meta.ua
http://dl.khadi.kharkov.ua/


покращення якості 

води 
 

e-mail: Svitlanaanisimova@meta.ua 

  
09.04.20 
16.04.20 

ДЕ-51-19 9-45, 
13-25 

Основи 

міжнародної 

еколого-

економічної 

діяльності 

https://classroom.google.com/c/N

TcxMzQyMTA5NTBa 
код курса: v6sgjfd 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/NTcxMz

QyMTA5NTBa 
код курса: v6sgjfd  

 

Viber  

+38 050-630-91-41 

 

e-mail: Svitlanaanisimova@meta.ua 

 
 

Календарний графік роботи доц. Лежневої О.І. 

Усі матеріали розміщено на файловому архіві. За додатковими консультаціями звертатися за електронною адресою 

LegnevaElena@gmail.com 

 

Дата Група Дисципліна Місце розміщення матеріалів 
9.04  

13.04 
ДЕ-11-19 Урбоекологія та екологічна 

безпека 
https://classroom.google.com/u/0/c/NTY2MTEzMD

I5Njla 
10.04 

17.04 
ДЕ-41-16 Дипломне проектування https://classroom.google.com/u/0/c/NTY1OTkzMzg

4MDNa 

8.04 

15.04 

ДЕ-11-19 Кураторська година Viber, bip 

 

Календарний графік роботи за дисциплінами, які викладає доц. Позднякова О. І. 

Усі матеріали розміщено на файловому архіві. За додатковими консультаціями звертатися за електронною адресою 

рei.xadi@gmail.com 

Дата Група Дисципліна 

mailto:Svitlanaanisimova@meta.ua
https://classroom.google.com/c/NTcxMzQyMTA5NTBa
https://classroom.google.com/c/NTcxMzQyMTA5NTBa
https://classroom.google.com/c/NTcxMzQyMTA5NTBa
https://classroom.google.com/c/NTcxMzQyMTA5NTBa
mailto:Svitlanaanisimova@meta.ua
mailto:LegnevaElena@gmail.com


Вт, Ср, Чт 

11.00-12.00 
ДЕ-41-16 Норомування антропогенного навантаження та 

інженерне забезпечення моніторингу довкілля 
Вт, Ср, Чт 

12.00 -13.00 

5А Екологічні аспекти рециклінгу автомобілів 

Вт, Ср, Чт 

13.00-15.00 

 

ДЕ-51-19 «Ресурсозберігаючі та природоохоронні технології на 

транспорті» 

 

Календарний графік роботи у квітні за дисциплінами, які викладає  

доц. Усенко О.В. 

Усі матеріали розміщено на файловому архіві . За додатковими консультаціями звертатися за електронною адресою 

elenausenko15@gmail.com 

 

Дисципліна Лекції (дата, тема) Практичні заняття/лабораторні роботи(дата, 

тема) 

 01.04.2020 

«Організація робіт з стандартизації та 

вимоги до змісту нормативних 

документів» 

8.04.2020 

«Нормування якості об’єктів довкілля» 

 

15.04.2020 

«Міжнародна діяльність в галузі 

стандартизації навколишнього 

середовища» 

22.04. 2020 

«Нормування екологічної безпеки» 

 8.04.2020 

«Роль генетично модифікованих 

організмів і продуктів в природі та 

житті людини» 

- 

15.04.2020 

«Проблеми використання стовбурових 

клітин в біотехнології та медицині» 

 

mailto:elenausenko15@gmail.com


 

22.04.2020 

«Проблеми використання стовбурових 

клітин в біотехнології та медицині» 

 

 

 


