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Робочі групи освітніх програм  

навчально-наукового інституту екології 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 
 

1.  Спеціальність 101 Екологія  

Освітньо-професійна програма «Екологія», перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

1.1.Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ЛІСНЯК Анатолій 

Анатолійович, доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, завідувач 

лабораторії екологічних аналітичних досліджень, канд. с.-г. наук, доц. 

1.2.Члени робочої групи: 

1) ТІТЕНКО Ганна Валеріївна, директор навчально-наукового інституту 

екології, доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, канд. 

географ. наук, доц.; 

2) МАКСИМЕНКО Надія Василівна, завідувач кафедри екологічного 

моніторингу і заповідної справи, д-р географ. наук, проф.; 

3) АЧАСОВ Андрій Борисович, в.о. завідувача кафедри екології та 

менеджменту довкілля, д-р с.-г. наук, проф.; 

4) НЕКОС Алла Наумівна, завідувач кафедри екологічної безпеки та 

екологічної освіти, д-р географ. наук, проф.; 

5) КРАЙНЮКОВ Олексій Миколайович, професор кафедри екологічної 

безпеки та екологічної освіти, завідувач лабораторії еколого-

токсикологічних досліджень, д-р географ. наук, проф.; 

6) КУЧЕР Анатолій Васильович, професор кафедри екології та 

менеджменту довкілля; заступник директора з навчальної роботи, д-р 

екон. наук, канд. пед. наук, старш. досл. 

 

2.  Спеціальність 101 Екологія  

Освітньо-професійна програма «Екологічний контроль та аудит», 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

2.1.Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, КУЧЕР Анатолій 

Васильович, професор кафедри екології та менеджменту довкілля; 

заступник директора з навчальної роботи, д-р екон. наук, канд. пед. наук, 

старш. досл. 

2.2.Члени робочої групи: 
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1) ТІТЕНКО Ганна Валеріївна, директор навчально-наукового інституту 

екології, доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, канд. 

географ. наук, доц.; 

2) АЧАСОВ Андрій Борисович, в.о. завідувача кафедри екології та 

менеджменту довкілля, д-р с.-г. наук, проф.; 

3) КРАВЧЕНКО Наталя Борисівна, старший викладач кафедри екології та 

менеджменту довкілля. 

 

3. Спеціальність 101 Екологія  

Освітньо-професійна програма «Екологічна безпека», перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти 

3.1.Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, УТКІНА Катерина 

Богданівна, доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, 

канд. географ. наук, доц. 

3.2.Члени робочої групи: 

1) НЕКОС Алла Наумівна, завідувач кафедри екологічної безпеки та 

екологічної освіти, д-р географ. наук, проф.; 

2) КРАЙНЮКОВ Олексій Миколайович, професор кафедри екологічної 

безпеки та екологічної освіти, в. о. зав. лабораторії еколого-

токсикологічних досліджень, д-р географ. наук, проф.; 

3) КРИВИЦЬКА Іветта Анатоліївна, доцент кафедри екологічної безпеки та 

екологічної освіти, канд. біол. наук. 

 

4.  Спеціальність 101 Екологія  

Освітньо-професійна програма «Заповідна справа», перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти 

4.1.Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  ГОЛОЛОБОВА 

Олена Олександрівна, доцент кафедри екологічного моніторингу і 

заповідної справи, канд. с.-г. наук, доц. 

4.2.Члени робочої групи: 

1) МАКСИМЕНКО Надія Василівна, завідувач кафедри екологічного 

моніторингу і заповідної справи, д-р географ. наук, проф.; 

2) ТІТЕНКО Ганна Валеріївна, директор навчально-наукового інституту 

екології, доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, канд. 

географ. наук, доц.; 
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3) КЛЄЩ Анастасія Анатоліївна, старший викладач кафедри екологічного 

моніторингу і заповідної справи. 

 

5.  Спеціальність 101 Екологія 

Освітньо-професійна програма «Екологія та охорона навколишнього 

середовища», другий (магістерський) рівень вищої освіти 

5.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, НЕКОС Алла 

Наумівна, завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, д-р 

географ. наук, проф.; 

5.2.Члени робочої групи: 

1) ТІТЕНКО Ганна Валеріївна, директор навчально-наукового інституту 

екології, доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, канд. 

географ. наук, доц.; 

2) МАКСИМЕНКО Надія Василівна, завідувач кафедри екологічного 

моніторингу і заповідної справи, д-р географ. наук, проф.; 

3) АЧАСОВ Андрій Борисович, в.о. завідувача кафедри екології та 

менеджменту довкілля, д-р с.-г. наук, проф.; 

4) КРАЙНЮКОВ Олексій Миколайович, професор кафедри екологічної 

безпеки та екологічної освіти, в. о. зав. лабораторії еколого-

токсикологічних досліджень, д-р географ. наук, проф.; 

5) КУЧЕР Анатолій Васильович, професор кафедри екології та 

менеджменту довкілля; заступник директора з навчальної роботи, д-р 

екон. наук, канд. пед. наук, старш. досл. 

 

6.  Спеціальність 101 Екологія 

Освітньо-професійна програма «Екологічний контроль та аудит», 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

6.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ТІТЕНКО Ганна 

Валеріївна, директор навчально-наукового інституту екології, доцент 

кафедри екології та менеджменту довкілля, канд. географ. наук, доц. 

6.2. Члени робочої групи: 

1) АЧАСОВ Андрій Борисович, в.о. завідувача кафедри екології та 

менеджменту довкілля, д-р с.-г. наук, проф.; 

2) КУЧЕР Анатолій Васильович, професор кафедри екології та 

менеджменту довкілля, заступник директора з навчальної роботи, д-р 

екон.наук, канд. пед. наук, старш. досл.; 
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3) КРАВЧЕНКО Наталя Борисівна, старший викладач кафедри екології та 

менеджменту довкілля. 

 

7.  Спеціальність 101 Екологія 

Освітньо-професійна програма «Екологічна безпека», другий 

(магістерський) рівень вищої освіти 

7.1.Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, КРАЙНЮКОВ 

Олексій Миколайович, професор кафедри екологічної безпеки та 

екологічної освіти, в. о. зав. лабораторії еколого-токсикологічних 

досліджень, д-р географ. наук, проф. 

7.2.Члени робочої групи: 

1) НЕКОС Алла Наумівна, завідувач кафедри екологічної безпеки та 

екологічної освіти, д-р географ. наук, проф.;  

2) УТКІНА Катерина Богданівна, доцент кафедри екологічної безпеки та 

екологічної освіти, канд. географ. наук, доц.; 

3) АЧАСОВ Андрій Борисович, в.о. завідувача кафедри екології та 

менеджменту довкілля, д-р с.-г. наук, проф. 

 

8.  Спеціальність 101 Екологія 

Освітньо-професійна програма «Заповідна справа», другий 

(магістерський) рівень вищої освіти 

8.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, МАКСИМЕНКО 

Надія Василівна, завідувач кафедри екологічного моніторингу і заповідної 

справи, д-р географ. наук, проф. 

8.2.  Члени робочої групи: 

1) ТІТЕНКО Ганна Валеріївна, директор навчально-наукового інституту 

екології, доцент кафедри екології та менеджменту довкілля, канд. 

географ. наук, доц. 

2) ГОЛОЛОБОВА Олена Олександрівна, доцент кафедри екологічного 

моніторингу і заповідної справи, канд. с.-г. наук, доц.; 

3) КОЧАНОВ Едуард Олексійович, доцент кафедри екологічного 

моніторингу, канд. військ. наук, доц. 
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