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Посада:  доцент кафедри екологічної безпеки 

 та охорони праці Національного університету 

харчових технологій; 

 

 

Особисті  

дані:   народився 23 вересня 1979 р. 

громадянство: Україна; 

Мови:  українська (рідна), англійська (середній користувач/В1), російська (вільно); 

 

Контактна інформація: 

 

Адреса вул. Володимирська, 68, Київ, 01601 Україна  

Тел.:  (044) 2879429 

E-mail:  graf_geo_ua@yahoo.co.uk 

www:   http://nuft.edu.ua 

Inst:  https://www.instagram.com/graf_geo_ua 

fb:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100004980795544 

    

Освіта: 

 

2021  курси підвищення кваліфікації у Дніпровської політехніки з дисциплін 

екологічного змісту, НТУ «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна; 

2016 курси підвищення кваліфікації з дистанційного навчання у вищій школі, 

Університет менеджменту освіти, Київ, Україна; 

2014 курси підвищення кваліфікації з використання графічного редактора 

CorelDraw для роботи з векторною графікою, Національний університет 

харчових технологій, Київ, Україна; 

2009 курси підвищення кваліфікації з інноваційних методів навчання у вищій школі, 

Національний університет біоресурсів та природокористування, Київ, Україна; 

2006 кандидат географічних наук (11.00.01 – фізична географія, геофізика і 

геохімія ландшафтів), Інститут географії Національної академії наук України; 

2001 випускник кафедри географії України географічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Професійний досвід: 

 

з 2013 р. доцент кафедри екологічної безпеки та охорони праці Національного 

університету харчових технологій; 

2010-2013 доцент кафедри фізичної географії Національного педагогічного 

університету України; 

2011-2012 доцент кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

2008-2010 старший викладач кафедри земельного кадастру Національного 

університету біоресурсів та природокористування України; 

2006-2008 науковий співробітник відділу ландшафтознавства Інституту географії 

Національної академії наук України; 

2002-2012 викладач географії й економіки гімназії «Ерудит» м. Києва, Україна. 
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Викладацька діяльність: 

 

Лекційний курс «Геоінформаційні системи в екології» для студентів-магістрів 

за спеціальністю Екологія; лекційний курс «Екологічне інспектування» для 

студентів-магістрів за спеціальністю Екологічний аудит; лекційні курси 

«Гідрологія та геологія», «Метеорологія і кліматологія», «Нормування та 

стандартизація у природоохоронній діяльності», «Екологічна безпека», 

«Екологічна експертиза», «Нормування антропогенного навантаження на 

природне середовище» для студентів-бакалаврів за спеціальностями Екологія, 

Харчові технології та Автоматизація. 

 

Є керівником наукових магістерських робіт за спеціальністю Екологія. 

 

Наукові публікації та доповіді: 

 

Понад 50 наукових публікацій, біля 20 доповідей на наукових конференціях 

 

Останні статті: 

 

1. Kharchenko V. GREEN ECONOMY AND CONSTRUCTION. World science: problems, 

prospects and innovations. – Toronto: Perfect Publishing, 2021. 74-83. https://sci-

conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-

problems-prospects-and-innovations-16-18-iyunya-2021-goda-toronto-kanada-arhiv 

2. Kharchenko V. ASSESSING THE POTENTIAL OF WOOD AS A GREEN 

CONSTRUCTION RAW MATERIAL FOR THE CIRCULAR ECONOMY OF THE EU AND 

THE WORLD. European scientific discussions. – Rome: Potere della ragione Editore, 2021. 

24-31. https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-european-scientific-discussions-20-22-iyunya-2021-goda-rim-italiya-arhiv 

3. Kharchenko V. ATMOSPHERE RESEARCH METHODS OF THE EU COUNTRIES AND 

ECOSYSTEM VALUE OF THE ATMOSPHERE. Scientific achievements of modern society. 

– Liverpool: Cognum Publishing House, United Kingdom. 2020. 76-83. http://sci-

conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-scientific-

achievements-of-modern-society-24-26-iyunya-2020-goda-liverpul-velikobritaniya-arhiv 

4. Kharchenko V. THE STUDIES OF THE ECOSYSTEMS HUMANISTIC PROPERTIES // 

Perspectives of world science and education. Abstracts of the 10th International scientific 

and practical conference. – Osaka: CPN Publishing Group, Japan. 2020. 28-33. https://sci-

conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-perspectives-of-

world-science-and-education-17-19-iyunya-2020-goda-osaka-yaponiya-arhiv 

5. Kharchenko V. THE EUROPEAN UNION TRANSITION FROM CONSUMER SOCIETY 

TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Dynamics of the development of world science. 

Vancouver: Perfect Publishing., Canada. 2020. 149-152. https://sci-conf.com.ua/v-

mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-dynamics-of-the-development-of-

world-science-22-24-yanvarya-2020-goda-vankuver-kanada-arhiv 

 

Доповіді на конференціях:  

 

1. Харченко В. «Зелені» екотенденції у будівельній галузі країн ЄС і України. 

Міжнародної науково-технічної конференції «Європейські виміри сталого розвитку», 

10-11 червня 2021 р., Київ. 
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2. Харченко В. Наукове оцінювання можливостей забезпечення деревною сировиною 

циклічної економіки ЄС і України. VІ Міжнародної науково-технічної конференції 

«Концептуальні шляхи розвитку науки», 19-20 червня 2021 р., Київ. 

3. Харченко В. Ускладнення щодо ринку «зеленої» продукції як перешкода сталому 

розвитку. Міжнародної науково-технічної конференції «Європейські виміри сталого 

розвитку», 25-26 червня 2020 р., Київ. 

4. Харченко В. Екомаркетинг, споживацтво і сталий розвиток. Міжнародної 

науково-технічної конференції «Європейські виміри сталого розвитку», 23-24 квітня 

2019 р., Київ. 

5. Харченко В. Гуманізація екології і дослідження гуманістичних властивостей 

екосистем. ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 грудня 2019 р., 

Дніпро. 

6. Харченко В. Технології отримання питної води з конденсованої атмосферної вологи. 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи майбутнього та 

реалії сьогодення в технологіях водопідготовки», 19-20 квітня 2018 р., Київ. 

7. Харченко В. Перспективи виробництва й використання гідролізного біоетанолу в 

Україні. Міжнародної науково-практичної конференції «Біотехнологія: досвід, 

традиції та інновації», 18-19 грудня 2016 р., Київ. 

 

Посібники та монографії: 

 

Харченко В. В. Боярські ландшафти. Проблеми довкілля, методи оцінювання, 

потенціали землекористування (Монографія). – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-

Поліграф», 2008. – 172 с. 


