
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 36748 Екологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 101 Екологія
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. 
Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на 
акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного 
агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості

 
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний веб-
сайт ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 36748

Назва ОП Екологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 101 Екологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 

Форми здобуття освіти на ОП заочна, очна денна, очна вечірня

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію 
ОП

кафедра екології біологічного факультету

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до 
реалізації ОП

факультет іноземних мов, кафедра іноземних мов для природничих 
факультетів; філософський факультет, кафедра філософії; 
хімічний факультет, кафедра неорганічної хімії; факультет 
педагогічної освіти, кафедра загальної педагогіки і педагогіки 
вищої школи; кафедра психології; кафедра програмування

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Біологічний факультет Львівський національний університет імені 
Івана Франка вул. Грушевського, 4, вул. Саксаганського 1, м. Львів 
79005, Україна

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 189088

ПІБ гаранта ОП Царик Йосиф Володимирович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри
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Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

yosyf.tsaryk@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта 
ОП

+38(098)-331-54-34

Додатковий телефон гаранта 
ОП

+38(050)-370-76-97

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-наукова програма  «Екологія» у галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 
«Екологія», рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий), ступінь – доктор філософії. Розроблена і 
вперше введена 2016 року. У березні 2020 року ОП було оновлено за результатами моніторингу і 
обговорення зі стейкхолдерами (протокол засідання робочої групи №2 від 12.02.2020).
На біологічному факультеті Львівського університету до 2016 р. здійснювався набір аспірантів за 
спеціальністю 03.00.16 «Екологія» у галузі «Біологічні науки». Згідно з Переліком галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266, змінився код спеціальності 101 Екологія, шифр галузі – 
10, галузі знань природничі науки, 
Потреба в освітньо-науковій програмі 101 Екологія за 3 рівнем підготовки виникла у зв’язку з 
важливістю підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка, що пов’язано з ринком підготовки фахівців-екологів, які здатні 
розв’язувати складні системні проблеми у сфері екології, збереження довкілля та сталого 
природокористування для академічних інституцій, об’єктів ПЗФ, ЗВО. 
Відповідно до наказу МОН України № 707 від 23 червня 2016 року на основі пункту 1 частини другої 
статті 6 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішення Ліцензійної комісії 
МОН (протокол № 9/2 від 23 червня 2016 року)  розширено провадження освітньої діяльності за 
галуззю знань.
Прийом до аспірантури Університету за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання 
здійснюється згідно з Наказом МОН України №707 від 23.06.2016. Про ліцензування освітньої 
діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» (Перелік спеціальностей затверджений Постановою 
Кабінету Міністрів України №266 від 29 квітня 2015 року; зі змінами затвердженими Постановами 
Кабінету Міністрів України № 674 від 27 вересня 2016 року та №53 від 1 лютого 2017 року): зі 
спеціальності 101 Екологія.
Установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України та колишньому Міністерству 
екології та природних ресурсів України (нині – Міністерству енергетики та захисту довкілля), вищі 
навчальні заклади різних типів та форм власності, науково-педагогічні та природоохоронні установи, 
науково-дослідні інститути НАН України та інші галузеві академії наук потребують 
висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у вітчизняний та міжнародний науково-
освітній простір фахівців ступеня «Доктор філософії» за спеціальністю Екологія, які були б спроможні 
вирішувати складні системні проблеми в галузі екології, охорони довкілля та сталого 
природокористування. Таким чином, вирішення питання формування особистості фахівця, здатного 
здійснювати дослідницько-інноваційну діяльності, що передбачає оволодіння методологією наукової 
та науково-педагогічної роботи, проведення самостійного наукового дослідження, результати якого 
мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення стало нагальною потребою. 
Саме задля задоволення потреб ринку праці у даній сфері було розроблено та впроваджено ОНП 101 
Екологія.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОВ З ОД ОВ З

1 курс 2019 - 2020 2 2 0 0 0 0 0

2 курс 2018 - 2019 3 2 1 0 0 0 0

3 курс 2017 - 2018 2 2 0 0 0 0 0

4 курс 2016 - 2017 1 1 0 0 0 0 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – 
дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми
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початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 10423 Екологія
11193 екологія геологічного і суміжних середовищ
16992 Прикладна екологія
29260 Комп'ютерні технології в екології та управління 
якістю довкілля

другий (магістерський) рівень 10288 Екологія
29265 Екологічний менеджмент і геотуризм
30607 Прикладна екологія

третій (освітньо-науковий/освітньо-
творчий) рівень

36748 Екологія

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, 
господарського відання або оперативного 
управління)

162647 64243

Приміщення, які використовуються на іншому праві, 
аніж право власності, господарського відання або 
оперативного управління (оренда, безоплатне 
користування тощо)

698 0

Приміщення, здані в оренду 1071 0
 

Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 36748 osvitnia programa-
16.pdf

p9fEB4Zw1CQYwLQxBA1FQ8FZSiLyFzcpWK3Ly2EHiLw=

Навчальний план за 
ОП

36748 navchalnyj plan 16-
17.pdf

qydc/Zj+t/4iQieq9CniJyuyzSMq+2O3e2BUSPgJK2Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

36748 recenzia 
departament ekologiji.pdf

PXZ99rM38oF37E1h68vrqS0nTMC7wIOP9N4i/ko+0bw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

36748 recenzia-
pryrodnychyj koledzh.pdf

BUhwYg0QkU7Y6zM9vDIK0tdGP9otx5Oshg4cFLEK3h4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

36748 recenzija agrarnyj 
universytet.pdf

J95gDSUf3qccyPpXlZ1Mkb3mffXD2fvhD0/2lOR22hU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

36748 recenzija instytut 
ekologiji karpat.pdf

QzwSiqPtSO9P7Zakt5jySy5OnbyDVXxWM17m9qDnxOg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

36748 recenzija 
pryrodoznavchyj muzej.pdf

QKW1Tj+EGNvS6cUDMzFYOmmrGY4YaNeFnrMBEgTShFk=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Цілі ОНП - підготувати фахівців, які матимуть сформований комплекс інтегральних, загальних і 
фахових компетентностей, поглиблені теоретичні знання, розвинені вміння для наукового 
дослідження та вирішення практичних екологічних проблем, які характеризуються комплексністю, 
невизначеністю умов, викладання дисциплін з галузі екології та збереження довкілля.
Унікальність ОНП в тому, що вона скерована на підготовку фахівців, які опанували інструментарій 
вивчення і збереження біорізноманіття, здатні до дослідницької інноваційної діяльності в сфері 
збереження довкілля, оволоділи методологією наукової та науково-педагогічної діяльності. 
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Особливістю є можливість здобувачам обирати об’єкт і предмет дослідження серед широкого спектру 
компонентів екосистем. Характерною особливістю ОНП є її зміст: актуальні напрями сучасних 
екологічних досліджень та досягнень у теоретичній та прикладній науці, у професійній сфері; методи 
наукового дослідження та їх застосування на практиці; освітні інноваційні процеси; основи сучасної 
наукової комунікації; інформаційні технології в науці та освіті. 
Метою ОНП є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у вітчизняний 
та міжнародний науково-освітній простір фахівців ступеня «Доктор філософії» у сфері екології, 
збереження довкілля та сталого розвитку. Її досягнення забезпечується відповідними формами 
навчання та потужними ресурсами університету (матеріально-технічними, кадровими, 
інформаційними, організаційними, фінансовими тощо). 
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Мета і завдання ОНП відповідають місії та стратегії Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf), де вказано: «Визначати і реалізувати освітні та наукові 
стандарти; генерувати зміни, які потребує регіон, країна та світ; формувати особистість – носія 
інтелектуального та інноваційного потенціалу» (Місія Університету, стор. 2-3). «Забезпечення високої 
якості навчального процесу. Поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий 
простір. Створення сучасної соціальної, інформаційно-комунікаційної та освітньо-наукової 
інфраструктури» (Стратегічні цілі, с. 8-9). «Формування інтелектуальної еліти. Підвищення 
інноваційного потенціалу, підготовка висококваліфікованих кадрів, яких потребує суспільство та 
держава».
Стратегічна ціль «забезпечення високої якості навчального процесу» взята за основу при реалізації 
ОНП 101 Екологія. Мета ОНП відповідає Стратегії кафедри екології (https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/11/STRATEHIYA-ROZVYTKU_eko2.pdf), зокрема у питаннях творення сучасної 
екологічної наукової школи, формування суспільства з новими цінностями на основі розуміння 
пріоритетів збереження довкілля, формування креативної інтелектуальної особистості, здатної 
критично мислити і відповідально діяти згідно з екологічною парадигмою, для розвитку Української 
держави і справедливого демократичного суспільства.
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Для врахування інтересів і пропозицій здобувачів під час формулювання цілей і програмних 
результатів навчання та вдосконалення ОНП проводяться періодичні семінари кафедри екології та 
засідання круглих столів, де розглядаються пропозиції усіх зацікавлених сторін.
Проводяться обговорення ОНП зі здобувачами магістратури, регулярним є щорічне ознайомлення і 
обговорення напередодні випуску (протоколи №8 від 3.12.2018, №2 від 3.10.2019, №8 від 25.02.2020).
Аспіранти мають можливість висловити свої погляди щодо ОНП на зустрічах із гарантом, засіданнях 
робочої групи, круглих столах, через анонімні опитування. Важливо є почути думку аспірантів, тому 
на кафедрі відбуваються семінари з обговорення ОНП (протокол №3 від 24.10.2019), засідання робочої 
групи (протокол №1 від 7.11.2019). Аспіранти запропонували своє бачення навчального плану і 
подали пропозиції, які враховано при обговоренні і затвердженні нового навчального плану на 
2020/2021 н.р. 
Згідно з анонімним опитуванням Центром моніторингу Університету аспірантів 1-4 курсу, є 
важливими зміст ОП, а наявний перелік дисциплін ОП як повністю влаштовує визначили 71,4%, а 
28,6% – радше влаштовує. Потребує доопрацювання зміст ОП у плані забезпечення практичної 
підготовки (повністю влаштовує і радше влаштовує – по 42,9%, радше не влаштовує – 14,3%). 
Загалом, позитивно оцінена ОНП аспірантами (відповідь на запитання «Якби Вам знову довелося 
вирішувати, на яку спеціальність/ОП вступити, Ви повторили б свій вибір?» «швидше так» відповіли 
100%. 

- роботодавці
При формулюванні цілей і програмних результатів навчання були враховані пропозиції і потреби 
роботодавців, зокрема Інституту екології Карпат НАНУ. Під час обговорення зі стейкхолдерами 
(співробітники ЗВО та природоохоронних установ, науково-дослідних інститутів НАН України, органів 
виконавчої влади тощо) змін ОНП, потреб ринку на засіданні Круглого столу (протокол №5 від 
21.11.2019) виникла потреба внести зміни до навчального плану, розширивши перелік вибіркових 
дисциплін. У рецензіях і пропозиціях, які надіслали роботодавці запропоновано конкретні назви 
дисциплін (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates).
Представники організацій викладають на ОНП за сумісництвом (проф. Кияк В.Г., проф. Капрусь І.Я.) і 
мають змогу безпосередньо реалізовувати програму, навчальний план, розробляти програми 
(силабуси) дисциплін. 
Зворотній зв’язок з роботодавцями здійснюється також шляхом угод про співпрацю, спільних 
наукових досліджень (асп. Ю. Драч виконував дослідження «Вплив змін клімату на середовище 
існування популяцій раритетних видів рослин високогір’я Українських Карпат» (разом з Інститутом 
екології Карпат НАНУ), проведення спільних заходів (напр., провідний юрисконсульт міжнародної 
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благодійної організації «Екологія-Право-Людина» Софія Шутяк провела майстер клас для здобувачів 
вищої освіти на тему «Захист екологічних прав в Україні: міжнародний досвід» (3.04.2019).

- академічна спільнота
Інтереси академічної спільноти враховані під час формування і реалізації ОНП 2016 р. та проекту ОНП 
2020. 
Робочі навчальні програми (з 2019р. силабуси) складали науково-педагогічні працівники, які 
забезпечують викладання відповідної дисципліни, та розглядали на засіданні відповідних кафедр, 
навчально-методичної ради біологічного факультету та вченої ради біологічного факультету. На всіх 
цих етапах науково-педагогічні працівники мають безпосередню змогу впливати на формування 
цілей і програмних результатів навчання.
Науково-педагогічні працівники, які забезпечують ОНП, брали участь у семінарах кафедри, круглих 
столах із обговорення програми, переліку нормативних і вибіркових дисциплін.

- інші стейкхолдери
Органи місцевої влади, організації (департамент екології ЛОДА, управління екології м. Львова, 
міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина», Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді) зацікавлені у підготовці висококваліфікованих кадрів, 
про що свідчать угоди про співпрацю, участь представників у засіданнях круглих столів і семінарів та 
висловлені наміри.
Для врахування інтересів та пропозицій стейкхолдерів під час формулювання мети та програмних 
результатів ОНП створено робочу групу, до складу якої увійшли члени проектної групи ОНП, групи 
забезпечення ОНП, роботодавці, здобувачі вищої освіти (протокол засідання вченої ради біологічного 
факультету від 17.10.2019 № 2).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Розвиток екологічної науки, проблеми збереження довкілля і забезпечення сталого розвитку сьогодні 
стають надзвичайно актуальними. У суспільстві є запит на зміну парадигми зі споживацького 
ставлення до природи на екологічні цінності, зокрема на забезпечення безпечного дляздоров’я 
середовища, збереження повноцінних екосистемних послуг. Виснаження природних ресурсів, 
знищення екосистем, військові дії підсилюють необхідність врахування потенційних ризиків і загроз, 
формування комплексного підходу до ліквідації наслідків техногенної діяльності та деградації 
довкілля. 
Цілями ОНП є підготовка конкурентоспроможних фахівців, які здатні вирішувати комплексні 
практичні екологічні проблеми, оволоділи методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, 
здійснили наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну й практичну цінність. 
Випускники отримують затребувані ринком праці професійні навички до розв’язання конкретних 
екологічних проблем, зокрема, збереження біорізноманіття. Спрямованість підготовки здобувачів на 
забезпечення розв’язання цих важливих проблем підтверджується змістовним контекстом ОНП. 
Основним фокусом ОНП є власне формування в аспірантів комплексу інтегральних, загальних і 
фахових компетентностей та застосування їх у професійній екологічній діяльності. Результатом 
навчання є фахівець, здатний розв'язувати складні задачі та проблеми у галузі екології та виконувати 
професійну діяльність відповідно до потреб сьогодення. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
ЛНУ ім. Івана Франка є провідним ЗВО в Україні, що проводить підготовку фахівців спеціальності 101 
Екологія на трьох рівнях освіти. Програма підготовки PhD з цієї спеціальності є у небагатьох ЗВО. За 
кількістю наукових організацій (3-є місце серед регіонів України), ЗВО, об’єктів ПЗФ Львівщина займає 
провідне місце в Україні. Сьогодні на ринку праці Львівщини є попит на докторів філософії за 
спеціальністю Екологія: ці питання обговорювали на засіданнях круглих столів кафедри спільно із 
роботодавцями (21.11.2019), Громадської ради при ЛОДА (29.01.2020, про роль кафедр екології у 
підготовці фахівців). 
Одним із пріоритетних завдань Львівщини є «територіальна охорона, що полягає у збереженні 
лісових, лучних та водних екосистем, які мають наукову, екологічну, соціальну, оздоровчу та 
ландшафтно-естетичну цінність». Станом на 01.01.2019 в області є 377 територій та об’єктів ПЗФ 
(Стратегія Львівської області https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf), тому 
важливим є фокусування на підготовку висококваліфікованих фахівців із вивчення і збереження 
біорізноманіття, яких потребують об’єкти ПЗФ західного регіону. Стратегічною ціллю Львівщини на 
2021-2027 рр. є «Чисте довкілля», а випускники ОНП володітимуть комплексом компетентностей, що 
дасть їм змогу для працевлаштування в наукові інститути, природоохоронні установи, заклади, 
підпорядковані Міністерству освіти і науки України та Міністерству енергетики та захисту довкілля; 
ЗВО різних типів і форм власності.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
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навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Оскільки у вітчизняному просторі ця ОНП створювалася вперше, на початку її створення було 
проаналізовано низку подібних програм підготовки докторів філософії іноземних університетів 
(зокрема, докторантську школу точних і природничих наук Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej), а 
також враховано досвід аспірантур Інституту екології Карпат НАНУ, Державного Природознавчого 
Музею НАНУ тощо). Упродовж останніх років аналізували досвід український аналогічних ОНП, 
зокрема, КНУ ім. Тараса Шевченка, Національного університету біоресурсів і природокористування: 
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/onp-16.pdf). Серед іноземних аналогів, які мають освітньо-наукову 
орієнтацію в галузі екології і охорони середовища (PhD Program in Ecology) досліджували програми: 
Universität Zürich Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften 
https://www.ieu.uzh.ch/en/teaching/phd/graduate.html); Colorado State University 
(https://catalog.colostate.edu/general-catalog/university-wide-programs/interdisciplinary-studies/graduate-
degree-program-ecology/phd-ecology/#requirementstext); Brown University Division of Biology and Medicine 
Department of Ecology and Evolutionary Biology (https://ecology.colostate.edu/ecol-courses-forms/). Досвід 
подібних програм обговорено на засіданнях робочої групи (протокол №1 від 7.11.2019), прийнято до 
уваги і частково запропоновано зміни до навчального плану (протокол №2 від 12.02.2020) для вступу 
у 2020/21 н.р. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Стандарт вищої освіти України для третього (освітньо-наукового) рівня у галузі знань 10 «Природничі 
науки» за спеціальністю 101 «Екологія» відсутній.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Програмні результати навчання ОНП Екологія відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій:  
– рівень освіти – третій (освітньо-науковий); 
– рівень Національної рамки кваліфікацій – дев’ятий;
– компетентності особи – здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 
створення нових цілісних знань та/або професійної практики.
Змістовне наповнення програмних результатів навчання (ПРН) (таблиця 3, додаток) ОНП відповідає 
вимогам Національної рамки кваліфікацій для третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти за 
такими дескрипторами: 
✔ знання (концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної 
діяльності) – ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 8, ПРН 9;
✔ уміння (спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у 
сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і 
професійної практики; започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу 
ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності; критичний 
аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей) – ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7, 
ПРН 8, ПРН 10, ПРН 11;
✔ комунікація (вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з 
колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому; використання академічної 
української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях) – ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 6, 
ПРН 7, ПРН 8, ПРН 10, ПРН 12;
✔ відповідальність і автономія (демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь 
самостійності, академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей 
або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до безперервного 
саморозвитку та самовдосконалення) – ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 13.
Таким чином, ОНП «Екологія» повністю відповідає основним вимогам, які визначені в Національній 
рамці кваліфікацій.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
40

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти (за наявності)?
0
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Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти?
18

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Зміст ОНП відповідає предметній області спеціальності 101 Екологія і складається з освітньої та 
наукової складових: 1) Професійна теоретична підготовка, що забезпечує підвищення освітнього 
рівня за відповідною спеціальністю і яка містить нормативні дисципліни та дисципліни вільного 
вибору аспіранта, розподілені між такими складовими: глибинні знання зі спеціальності, 
загальнонаукові компетентності, універсальні навички та мовні компетентності. 2) Науково-дослідна 
робота. 3) Підготовка та захист дисертаційної роботи. Обов’язкові компоненти спеціальності: 
дисципліни, що формують глибинні знання (Сучасні тенденції в екології, Науковий семінар), 
дисципліни, що формують загальнонаукові компетентності (Філософія), дисципліни, що формують 
універсальні навички дослідника (Педагогічна практика), дисципліни, що формують мовні 
компетентності (Іноземна мова за фаховим спрямуванням). Обов’язкові компоненти спеціальності 
покликані забезпечити здобувачів вищої освіти необхідними компетентностями для розв’язування 
складних системних проблем у сфері екології при здійсненні дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань, оволодіння 
методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення самостійного наукового 
дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 
Серед першої складової вільного вибору аспіранти обирають ті, які посилюють на їхню думку глибинні 
знання зі спеціальності (Актуальні проблеми біохімічної екології й екотоксикології, Стійкість і 
стабільність екосистем, Консорціологія, Еволюційні процеси в екосистемах, Комплексний моніторинг 
геосоціосистем, Адаптивні стратегії біоти в антропогенно змінених екосистемах, Військові аспекти 
деградації біосфери, Наукові основи збереження та відновлення біорізноманіття). Завданням 
вибіркових компонентів 2 складової ОНП є розширити загальнонаукові знання (Педагогіка вищої 
школи, Підготовка науково-інноваційного проекту, Психологія вищої школи, Інформаційні технології 
та програмування, Інтелектуальна власність і трансфер технологій). 
ОНП є структурованою за семестрами і роками, виділені змістовні блоки скомпоновані таким чином, 
аби була певна послідовність і логіка. Зауважимо, що зміни у вибірковому блоці, представлені до 
оновленої ОНП, більш підпорядковані логіці наступності у вивчення, а також всесторонньому 
охопленні інтересів аспірантів.
Таким чином, зміст ОНП має чітку структуру, а освітні компоненти логічно пов’язані між собою і є 
глибокими, націленими на досягнення заявлених програмних результатів завдяки можливостям 
детальнішого вивчення як екологічних, так і загальнонаукових дисциплін, що разом дають 
можливість досягти цілей у підготовці доктора філософії з екології. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Можливість формувати індивідуальну освітню траєкторії здобувачам вищої освіти на ОНП 
забезпечується через, вибіркові дисципліни, індивідуальний навчальний план і план наукової роботи 
аспіранта, академічну мобільність, гнучку організацію навчання через різні форми: очна, заочна, 
вечірня.
Відповідно до Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) 
навчальні дисципліни за вибором включають до індивідуального навчального плану. 
Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі Університету, а також у 
рамках реалізації права на академічну мобільність (Постанова Кабінету Міністрів України від 
12.08.2015 р. №579) - на базі інших вітчизняних 
ЗВО (наукових установ) та закладів освіти за кордоном. Згідно з Тимчасовим положенням про порядок 
академічної мобільності (https://www.lnu.edu.ua/wp-ontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) 
академічна мобільність здобувачів вищої освіти Університету реалізується на підставі укладених угод 
про співпрацю між університетом й установами-партнерами. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
Відповідно до Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) 
навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти включають до індивідуального навчального 
плану. Їх вибір здобувач ступеня доктора філософії здійснює з урахуванням власних потреб та 
уподобань щодо майбутньої наукової діяльності. Процедура забезпечення здобувачем вибору 
навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-науковою програмою та 
навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, 
передбачених для цього рівня вищої освіти, здійснюється за безпосереднім вибором навчальних 
дисциплін, у тому числі з інших рівнів вищої освіти.
Відділ аспірантури і докторантури на початку навчального року доводить до відома здобувачів 
перелік дисциплін за вільним вибором у межах кожного року навчання. На ОНП 101 Екологія 
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здобувачам представляє перелік вибіркових курсів випускова кафедра, попередньо узгодивши з 
відділом аспірантури й докторантури. Здобувачі, ознайомившись з переліком дисциплін за вільним 
вибором, до 01 березня поточного року вносять обрані дисципліни до вибіркової частини навчального 
плану. Відділ аспірантури і докторантури узагальнює інформацію про вибір здобувачами навчальних 
дисциплін. Ця інформація є підставою для включення обраних дисциплін до навчального 
навантаження кафедри. Списки груп і відомості підсумкового контролю формує відділ аспірантури та 
докторантури.
Перелік дисциплін для вільного вибору аспіранта ОНП Екологія містить цикл дисциплін, які формують 
глибинні знання зі спеціальності (Еволюційні процеси в екосистемах, Консорціологія, Комплексний 
моніторинг геосоціосистем, Актуальні проблеми біохімічної екології й екотоксикології, Стійкість та 
стабільність екосистем, Адаптивні стратегії біоти в антропогенно змінених екосистемах, Військові 
аспекти деградації біосфери, , Наукові основи збереження та відновлення біорізноманіття ) і 
загальнонаукові компетентності (Педагогіка вищої школи, Психологія вищої школи, Підготовка 
науково-інноваційного проекту, Інформаційні технології та програмування, Інтелектуальна власність і 
трансфер технологій, Розвиток інновацій та підприємництво). Здобувач несе відповідальність за 
своєчасне формування індивідуального плану та зміст його вибіркової частини і зобов’язаний 
виконати ОНП в повному обсязі кредитів ЄКТС з урахуванням вибіркових навчальних дисциплін.
Зауважимо, що кількість запропонованих на вибір дисциплін буде збільшена, й аспірантам буде чітко 
запропоновано можливість обирати дисципліну з іншого рівня ОП, або ж з іншої ОНП.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
Обов’язковою компонентою ОНП є педагогічна практика, яка проводиться у 6 семестрі обсягом 4 
кредити ЄКТС. Положення про педагогічну практику аспірантів ЛНУ  регламентує порядок і форму 
проходження педагогічної практики (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/08/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%bf%d1%80%d0%be-
%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%83-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83.pdf
Організацію, навчально-методичне забезпечення та виконання програми педагогічної практики 
забезпечує кафедра екології. Педагогічна практика дозволяє сформувати фахові компетентності: 
предметні, що є важливими для професійної діяльності за спеціальністю; передові концептуальні та 
методологічні знання в галузі науково-дослідної та професійної діяльності; розробка та реалізація 
проектів, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявні та створити 
нові цілісні знання; критичний аналіз, оцінювання і синтез нових ідей; спілкування у діалоговому 
режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі екології та сталого 
природокористування. Аспіранти мають можливість промоделювати майбутню професійну діяльність.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та 
результатам навчання ОП результатам навчання ОП
Соціальні навички (soft skills) є професійно необхідними для науковця, і для викладача ЗВО. Їм 
відповідають такі загальні компетентності, як ЗК1 (Здатність до абстрактного мислення, аналізу і 
синтезу), ЗК2 (Здатність розробляти проекти та керувати ними), ЗК3 (Вміння виявляти, ставити та 
розв’язувати важливі завдання), ЗК4 (Здатність до спілкуванням з академічним товариством та 
громадськістю як на національному, так і на міжнародному рівнях для реалізації інноваційного 
проекту або вирішення наукової проблеми), ЗК5 (Здатність управляти стратегічним розвитком 
команди в процесі здійснення професійної діяльності), ЗК6 (Здатність до самовдосконалення, 
адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність), ЗК7 (Дотримання академічної доброчесності, 
етичних норм та авторського права). Ці навички аспіранти формують у ході вивчення нормативних 
дисциплін, педпрактики й роботи в колективі кафедри й факультету. Проведення різноманітних форм 
занять і контрольних заходів: бесіда, дискусія, підготовка і захист проектів, розгляд кейсів, 
ситуаційних завдань з проблемних питань, аналіз конфліктних ситуацій, робота у командах, 
проведення занять на педпрактиці дозволяють їм набути необхідних навичок. Важливими є діяльність 
здобувачів в наукових гуртках, участь у наукових проектах і виконання тем кафедри, проведення 
наукових семінарів, безпосередня комунікація з роботодавцями. Завершальний етап формування soft 
skills здобувачів – виконання дисертації на здобуття ступеня доктор філософії.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт зі спеціальністю 101 «Екологія» відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, що включають у себе як аудиторну, так і самостійну 
роботу. Співвідношення аудиторної і самостійної роботи на ОНП становить приблизно один до одного. 
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Загальний бюджет навчального часу складає 40 кредитів ЄКТС (1200 годин), з яких обсяг аудиторних 
становить 540 годин (45%), а обсяг самостійної роботи здобувачів становить 660 годин (55%). 
Ефективність самостійної роботи аспірантів оцінюється на проміжному та підсумковому контролі. У 
робочих програмах і силабусах визначено перелік питань для самостійного опрацювання. Самостійна 
робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення 
конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручники, навчальні посібники, методичні 
матеріали, система Moodle, курси лекцій, практикуми, навчально-лабораторне обладнання, 
комп’ютери тощо.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план 
зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
За ОНП підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється. Тим не 
менше, практична складова ОНП є значною. Зокрема, здобувачі вищої освіти проходять педагогічну 
практику на кафедрі екології (4 кредити, залік), запроваджуються заходи для введення елементів 
дуальної освіти та підвищення якості підготовки із урахуванням вимог роботодавців.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на 
навчання та вимоги до вступників ОП
Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2020 році
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2016 р.
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Pravyla-pryyomu-do-aspirantury-ta-doktorantury-
2016-r..pdf

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Згідно з Правилами прийому до аспірантури ЛНУ імені Івана Франка, оприлюдненому на офіційному 
сайті Університету https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf на конкурсній 
основі приймають громадян України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який обчислюється як сума 
балів отриманих під час складання вступних іспитів зі спеціальності, філософії та іноземної мови. До 
конкурсного балу додається додатковий бал за навчальні/наукові досягнення. Вступник, який 
підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International 
English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче 
рівня B2) звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення 
результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюють до результатів вступного випробування з 
іноземної мови з найвищим балом.
Вступники подають список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають 
опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) за спеціальністю 
«Екологія». Науковий керівник надає рецензію на наукову доповідь (реферат) або відгук на наукові 
праці.
Програми (https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/prohrama.pdf) вступних випробувань 
розміщені на сайті біологічного факультету (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Тимчасовим 
положенням про порядок академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
ontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) та Положенням про визнання та перезарахування 
результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf), а 
також Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
Згідно з п. 3.11 Тимчасового положенням про порядок академічної мобільності здобувачів вищої 
освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-ontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) результати 
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навчання визнаються на основі ЄКТС. Порівняння обсягу навчального навантаження повинне 
ґрунтуватися на зіставлені результатів навчання, яких здобувач вищої освіти досяг в іншому ЗВО, та 
результатів навчання, запланованих освітньою програмою Університету. Згідно п. 3.2 Положенням 
про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності результати 
навчання, отримані під час участі в програмах академічної мобільності, мають бути визнані і 
перезараховані не пізніше двох місяців з дня повернення до Університету без будь-якої роботи чи 
оцінювання. Згідно п. 3.3 перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться 
на підставі порівняння навчальних програм відповідної ОП та виписки з оцінками і кредитами, яку 
надають учасники програми академічної мобільності. У випадку відсутності повної кореляції між 
системами оцінювання виставляють максимальний бал за шкалою Університету. Затверджує 
визнання результатів навчання (п. 3.5) вчена рада факультету.
Конкретних випадків участі здобувачів вищої освіти на ОНП в академічній мобільності ще не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
В Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Університету аспіранти мають 
змогу удосконалити свої навички на різних курсах (https://ipodp.lnu.edu.ua/academics/sertyfikatsijni-
kursy), в тому числі комп’ютерних (IT в освіті) та мовних (різнорівневі семестрові курси іноземної 
мови, курси розмовної англійської мови за програмою English Speaking Club, курси англійської мови 
професійного спрямування English for Special Purposes), які можуть бути зараховані до загальних 
компетентностей здобувачів вищої освіти.
У січні 2020 р. в Університеті відбулася перша зимова школа DES 2020 Data Engineering and Security 
для здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/persha-zymova-it-shkola-des-2020-data-engineering-
and-security-dlia-studentiv-lnu-im-i-franka/).Про ці та інші курси постійно нагадують на сайтах, 
розсилають через корпоративну пошту усім стейкхолдерам. 
Регулювання питань визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в Університеті 
здійснюється документом: Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній 
освітіhttps://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Практики застосування вказаних правил на ОНП «Екологія» ще не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Форми, методи навчання і викладання представлені у Тимчасовому положенні про організацію 
освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf. 
Нормативні дисципліни (Сучасні тенденції в екології, Науковий семінар, педпрактика) забезпечують 
усі програмні складові ОНП, а вибіркові – підсилюють програмні результати). Досягнення результатів 
забезпечується завдяки оптимальному поєднанню таких форм і методів як лекції з використанням 
проблемного підходу й елементами обговорення, практичні заняття, обговорення виконаних 
індивідуальних завдань, дискусії, мозкові штурми, аналіз кейсів, дебати, міні-конференції, 
презентації, консультації, проведення наукових семінарів, проходження педагогічної практики, 
контрольні заходи. У Moodle (http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2098) подано перелік 
джерел літератури, вимоги, систему оцінювання, корисні лінки, завдання. Викладання проводиться з 
використанням мультимедійних засобів, проведення практичних занять – із використанням оптичних і 
лабораторних приладів. Саме такі форми і методи скеровані на досягнення результатів навчання, 
вміння застосувати їх у власних дослідженнях, формулювати і перевіряти гіпотези, презентувати та 
обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати, використовувати обладнання, інструменти та 
методи для моделювання сучасного стану, прогнозування змін екосистем і їх компонентів.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
На кафедрі для аспірантів створене навчально-дослідницьке середовище, що ґрунтується  на 
студентоцентрованості, орієнтоване на творчий діалог, ініціативу й активність здобувача, розвиток 
критичного мислення. Розроблена інформаційна система для забезпечення індивідуальних 
навчальних траєкторій, розроблено і оприлюднено стратегії та критерії оцінювання. Силабуси усіх 
дисциплін доступні і розміщені на сайті факультету 
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(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates), кафедри 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology) і в Moodle (http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?
id=2098).
Анонімне опитування здобувачів 1-4 курсів показало високий відсоток задоволення обраною ОП. На 
запитання анкети «Якби Вам знову довелося вирішувати, на яку спеціальність/ОП вступити, Ви 
повторили б свій вибір?» – 100% відповіло «швидше так». 
Повністю влаштовує система критеріїв оцінювання знань – 100%. Оцінка професіоналізму викладачів: 
уміння спілкуватися зі здобувачами; форм (методів) проведення лекцій; доведення до відома 
критеріїв оцінювання знань - 85,7%повністю влаштовує і радше влаштовує – 14,3 %.
Повністю влаштовує (100%) можливість комунікації з викладачами, проведення консультацій, 
професіоналізм викладачів: об'єктивність оцінювання (результати анкетування додаються).
Результати анонімного анкетування проаналізовано на засіданні кафедри, де обговорено зі 
здобувачами можливості покращання ОП і враховано їхня конкретні пропозиції (протокол № 9 від 
12.02. 2020 р.).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
Методи навчання і викладання на ОП відповідають принципам академічної свободи для всіх учасників 
освітнього процесу. Аспіранти мають право і можливість вільно обирати теми наукових досліджень, 
теми наукових виступів на конференціях і семінарах кафедри, формувати індивідуальну освітню 
траєкторію.
Затверджено Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Кожен викладач і здобувач ЛНУ має право вільно 
обирати свою громадянську та наукову позицію, якщо вона не суперечить місії кафедри екології й 
Університету.
Кожен учасник ОП підписав декларацію про дотримання академічної доброчесності (http://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2098¬ifyeditingon=1)
Принципи академічної свободи є визначальними в діяльності ЛНУ, проявляється зокрема у вільному 
виборі форм, методів, способів подання навчального матеріалу. Особисті світоглядні, релігійні чи 
політичні погляди викладачів не впливають на реалізацію академічної свободи аспірантів. Аспіранти 
мають потребу у науковому клубі, про що вони задекларували на засіданні робочої групи і зараз 
працюють над цим: це сприйнято як вияв їхнього академічної свободи. 
Дієвість принципів академічної свободи забезпечується завдяки регулярним обговоренням на 
семінарах і засіданнях кафедри (протокол №4 від 12.11.2019, №6 від 10.12.2019, №8 від 22.01.2020. ).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів *
Аспіранти ознайомлюються з ОНП і навчальним планом на початку навчання, які розміщену на 
офіційному сайтах Університету (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/101-Ekolohiia-
ochna.pdf) і біологічного ф-ту (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Згодом при виборі 
дисциплін вони ознайомлюються з анотаціями курсів, навчальними програмами, силабусами. 
Для всіх дисциплін своєчасно підготовлені робочі і навчальні програми (з 2019 р. – силабуси), де чітко 
визначено цілі, зміст, критерії оцінювання Відповідно до Положення про організацію освітнього 
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка -https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Ці матеріали є доступні на сторінці кафедри 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology) і факультету 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) для усіх стейкхолдерів. Вони оновлюється перед 
початком навчального року і є у вільному доступі.
Більшість курсів, які читають викладачі кафедри екології, розміщені в системі Moodle (http://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2098), де вони оновлюються, чи поповнюються новим 
матеріалом. Аспірантам доступні інформація про автора курсу, перелік рекомендованої літератури, 
система оцінювання знань, глосарій, лекційні матеріали, методичні рекомендації для виконання 
практичних/семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, тестові завдання для 
самоконтролю тощо.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Важливим є поєднання теоретичного матеріалу і виконання індивідуальних творчих завдань. Так, у 
курсі «Комплексний моніторинг геосоціосистем» аспіранти отримували конкретні завдання, які 
потрібні для виконання дисертаційного дослідження. Аспіранти Драч Ю. (2017) і Штик О. (2018) 
виконували завдання: моніторинг екосистем за станом біоти – об’єкту досліджень на прикладі 
території дослідження, Подан І. (2018): Організація екологічного моніторингу за станом ґрунтового 
покриву в різних геосоціосистемах (на прикладі території дослідження). Пилипів Ю. (2019) за темою 
дисертації виконав завдання «Моніторинг за станом орхідних на території дослідження», «Організація 
екологічного моніторингу басейну річки Полтва». 
У курсі «Адаптивні стратегії» асп. Ю. Драч (2017 р.) і асп. О. Штик (2018) виділяли і характеризували 
екосистеми різного рівня гемеробії на території дослідження (Виділення різних зон гемеробності на 
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території верхів'я басейну річки Зх. Буг). Ю. Драч провів низку лабораторних досліджень із вивчення 
особливостей та потенційних можливостей адаптації брофітів до антропогенно зміненого 
середовища. О. Штик вивчала в природі реакції мікромаммалій на своєрідність умов середовища: 
фізіолого-біохімічні, мікро- та макроморфологічні, поведінкові в агро-, урбо-, техногенно порушених 
екосистемах. 
Тематика курсів складається з урахуванням сучасних практик та наукових досягнень, викладачі ОНП 
інтегровані в науково-дослідницький процес. 
Кафедра постійно проводять наукові та науково-методичні семінари. 
На кафедрі екології працює науковий гурток студентів і у березні 2020 р. розпочав роботу науковий 
клуб аспірантів-екологів. Здобувачі залучені до реалізації наукових тем кафедри, беруть участь у 
написанні наукових звітів кафедри. 
Щорічно на біологічному факультеті Університету проводиться Міжнародна наукова конференція 
студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», де здобувачі мають змогу представити результати 
своїх наукових досліджень. 
70% часу аспіранти виділяють на наукову роботу: проведення досліджень, робота над дисертацією, 
написання статей, тез, участь у конференціях.
Крім того, аспіранти мають змогу удосконалювати свої знання на курсах англійської мови, тренінгах, 
які організовані як в університеті, так і поза ним і визнаються згідно із Порядок визнання у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у 
неформальній та інформальній освіті (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-
educations-results.pdf).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
На кожний навчальний рік викладач оновлює програму курсу відповідно до теми дослідження 
аспіранта, який буде слухати цей курс. Це можуть бути інше наповнення лекцій, змінені теми 
практичних занять чи індивідуальних завдань. Так, курс «Адаптивні стратегії біоти в антропогенно 
змінених екосистемах» викладачі кожного року адаптували до тем дослідження аспірантів, що можна 
простежити по планах практичних занять.
Усі курси – авторські, викладач оновлює при кожному новому читанні, оскільки зміст екологічних 
дисциплін   передбачає щорічне інформаційне й актуальне оновлення, перш за все джерел 
літератури. Головним джерелом оновлення є наукові публікації за тематикою занять.
Викладачі ОП підвищують свою кваліфікацію на різноманітних стажуваннях, тренінгах, є учасниками 
різноманітних наукових заходів (конференції, симпозіуми, «круглі столи» тощо), членами наукових 
товариств.
Важливою складовою вивчення біоти, різноманітних процесів антропогенного впливу на біоту, 
проблемних екологічних ситуацій є використання інформації з баз даних 
(http://geobot.org.ua/publication/monograph/, http://lifemap.univ-lyon1.fr/explore.html, 
https://www.saveecobot.com/, https://lk.ukrforest.com/map/general, https://www.cbd.int/,  
https://www.discoverlife.org/,  https://www.swissbryophytes.ch/index.php/de/,https://www.iucnredlist.org/, 
http://www.indexfungorum.org/names/names.asp, https://eunis.eea.europa.eu/), вміст яких постійно 
оновлюється. Окрім того, враховуються щорічні моніторингові зведення екологічного стану, дані з 
сайту Мін екології і департаменту екології ЛОДА, екологічні паспорти Львівської області тощо.
Оновлення курсів можна простежити на основі щорічних навчальних і робочих програм.
Перегляд та аналіз змісту освітніх компонентів здійснюється на засіданнях кафедри екології, робочої 
групи (протокол  № 9 від 12.02.2020, протокол №2 від 12.03.2020), методичних семінарах кафедри 
відповідно до потреб, врахування новітніх тенденцій у науці. Сучасні практики та наукові досягнення 
викладачі використовують у процесі формування змісту дисциплін, включаючи у нього інформацію із 
сучасної наукової літератури, а також одержану під час конференцій, семінарів і тренінгів.
Результати бесід, а також проведене анкетування Центром моніторингу зі здобувачами третього 
освітнього рівня підготовки свідчать про високий рівень задоволення викладання.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Інтернаціоналізація діяльності ЛНУ ім. І. Франка регламентується “Положенням про порядок 
реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів” (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf) і стратегією міжнародної діяльності 
(http://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Eng.pdf).
Здобувачі ОП беруть участь у семінарах кафедри за участю іноземних фахівців: (Prof. dr hab.B. 
Denisow, University of Life Sciences in Lublin: «Alien invasive species – real danger for wildlife and human 
economy»; L. Vojtova, Universität Stuttgart, експерт GIZ: «Фаховий догляд за деревами та менеджмент 
озеленення міста»; H. T.Marsh, нейрохірург «Про нейрохірургію і актуальні екологічні проблеми; Phil 
Thornhill (представник Climate Action Network) про зміни клімату.
Аспіранти представляють свої результати на міжнародних конференціях.
Кафедра екології бере участь у написанні проекту з University of Žilina, Institute of High Mountain 
Biology: the experience from preparation of joint master with the Norwegians to increase transparency of 
educational systems in Slovakia and Ukraine, до написання і підготовки якого залучені аспіранти.
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Аспіранти (Драч Ю., Притула С., Штик О.) мали проходити стажування у квітні-травні в Uniwersytet 
Przyrodniczy та Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, однак  перенесено через карантин. 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Процес оцінювання результатів знань здобувачів врегульовано системою оцінювання курсу, що 
відображено у силабусах усіх дисциплін, уточнено в системі Moodle http://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2098.
Для оцінювання навчальних досягнень здобувачів у межах навчальних дисциплін використовуються 
різноманітні форми контрольних заходів: оцінювання вміння вести бесіду, дискусію, виконання 
індивідуальних завдань, контрольні роботи, написання есе, комп’ютерне тестування, підготовка і 
захист проектів, що дозволяють виявити наявні знання, уміння. Розгляди кейсів, ситуаційних завдань 
з проблемних питань екології сприяють розвитку аналітичних умінь та формуванню критичного 
мислення. 
Підсумковий контроль включає перевірку засвоєних знань і вироблених умінь та навичок з навчальної 
дисципліни як під час аудиторних занять, так і в процесі самостійної роботи. Наприклад, у курсі 
«Комплексний моніторинг геосоціосистем» поточне оцінювання проводиться на практичних заняттях 
під час бесіди, дискусії, обговорення виконаного завдання; виконання підсумкових модульних 
завдань, де аспіранти мають продемонструвати програмні результати. У екзаменаційних білетах 
передбачено три питання по 10 балів і представлення індивідуального завдання (виконання проекту) 
20 балів.
Перевірити досягнення навчальних результатів з курсу «Військові аспекти деградації біосфери» 
дозволяє поточне оцінювання активної участі на практичних заняттях: 8 занять ×5 балів = 40 балів; 
звітність по самостійній роботі (презентація, проект, кейс) = 10 балів; і оцінювання результатів на 
іспиті – 50 балів.
Результати з курсу «Науковий семінар» аспірантів оцінюють на семінарських заняттях, під час 
представлення презентацій, проблемних бесід, роботи в малих групах, дискусіях, оцінювання 
вирішення проблемних питань (кейсів чи аналізу конкретних ситуацій),творчого індивідуального 
завдання, виступів на наукових семінарах кафедри.
Більшість дисциплін передбачають оцінювання як теоретичних знань, так і оцінювання 
індивідуальних чи групових проектів (Філософія, Педагогіка вищої школи, Методологія підготовки 
наукової публікації, Підготовка науково-інноваційного проекту, Сучасні тенденції в екології, Актуальні 
проблеми біохімічної екології й токсикології) (Табл. 3).
Педагогічна практика: підсумковий контроль (залік)виставляється на основі поточної успішності 
аспіранта, де враховується й оцінюється організація і проведення навчально-виховного процесу зі 
студентами (70 балів) і звітні матеріали проведених занять з навчальних дисциплін (30 балів). 
Оцінювання поточної успішності здійснюється науковим керівником протягом проходження 
аспірантом педагогічної практики шляхом аналізу та оцінювання цілісної систематичної педагогічної 
діяльності здобувача за конкретний період. 
Таким чином, різнобічні форми контролю, валідні критерії оцінювання дають змогу повною мірою 
перевірити досягнення програмних результатів навчання аспірантів, а також розвивають можливості 
для їхньої академічної свободи і самореалізації.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
У навчальному плані в аспіранта зазначено форму підсумкового контролю. Здобувач отримує на 
перших заняттях програму (силабус), перелік контрольних/екзаменаційних запитань, питання для 
усного чи письмового опитування, зразки тестів, а також інформацію про критерії оцінювання, 
розподіл балів між окремим компонентами. Частково ці матеріали розміщені на платформі Moodle. 
Якщо є нечіткість чи незрозумілість через недоліки формулювання, то аспірант зможе уточнити на 
заняттях, консультаціях чи письмово у викладача. Аспірант ознайомлюється з отриманими балами 
після кожного виконаного завдання. Підсумкові результати вносять у відомість обліку успішності та 
індивідуальний навчальний план аспіранта. Система оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 
доктора філософії у вигляді семестрових екзаменів оцінюється за шкалою ЄКТС, національною 
шкалою та 100-бальною шкалою Університету, а семестрових заліків - за шкалою ЄКТС та 
національною шкалою (“зараховано”, “не зараховано”). 
Викладачі кафедри після завершення курсу обговорюють з аспірантами змістове наповнення 
дисципліни, актуальність, методику викладання, чіткість і зрозумілість критеріїв оцінювання. Систему 
оцінювання, зміни і доповнення до неї обговорювали на засіданнях кафедри (протокол № 9 від 
12.02.2020). 
Таким чином, система оцінювання, розроблена для курсів на ОНП, є вагомим інструментом для 
мотивації аспіранта до системного навчання впродовж семестру.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
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доводяться до здобувачів вищої освіти?
Організація планування та проведення контрольних заходів відбувається відповідно до Тимчасового 
положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). 
Для забезпечення організації проведення підсумкового контролю факультети за погодженням з 
кафедрами, складають на кожний семестр, відповідно до робочих навчальних планів, розклад занять 
і екзаменів та подають на узгодження у відділ аспірантури та докторантури. Терміни проведення 
екзаменаційної сесії визначаються наказом ректора. 
Розклад заліків і екзаменів узгоджують із викладачами заздалегідь, завчасно повідомляють 
здобувачів і оприлюднюють розклад екзаменів на сайті відділу аспірантури і докторантури.
На сайтах Університету (https://aspirantura.lnu.edu.ua/rozklad-zaniat-dlia-aspirantiv-biolohichnoho-f-tu/), 
біологічного факультету (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) розміщують розклади 
занять і екзаменаційних сесій.
Анонімне опитування Центром моніторингу показало задоволеність здобувачів формами поточного і 
проміжного контролю знань, критеріями оцінювання знань поточної та підсумкової успішності, 
доведення до відома критеріїв оцінювання знань.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
Стандарт вищої освіти відсутній.
Передбачено такі форми атестації: освітньої складової – виконання здобувачем навчального плану 
ОНП у повному обсязі;  наукової складової – публічний захист дисертаційної роботи на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії.
Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора філософії повинна бути  самостійним 
розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання теоретичних та практичних актуальних 
екологічних проблем, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань у сфері сучасної 
екології, й збереження довкілля і характеризується науковою новизною, теоретичним та практичним 
значенням. 
Основні результати дисертаційної роботи мають бути апробовані, опубліковані відповідно до вимог, 
діючих на час захисту дисертацій,  а також  перевірені на академічний плагіат. 
Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата 
наук відповідно до Наказу №1220 від 23.09.2019 «Про опублікування результатів дисертацій на 
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедуру проведення контрольних заходів регулюють Положення про організацію освітнього 
процесу в Львівському національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Тимчасове положення про організацію освітнього 
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), 
Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського 
національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf), а підсумкову атестацію – Постанова Кабінету 
Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 Київ «Про проведення експерименту з присудження 
ступеня доктора філософії».

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
Навчання впродовж семестру, поточний контроль, як і деталізований підсумковий контроль дають 
змогу оцінити і систематичність навчання аспірантів, і рівень їхньої підготовки, а також знівелювати 
суб’єктивне оцінювання викладачем. Аспіранти можуть оскаржити необ’єктивність викладача, 
написавши заяву на ім’я декана/ректора, або скористатися «Телефоном Довіри», який працює під час 
сесії. Повторне складання передбачене Положенням про організацію освітнього процесу в 
університеті  (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). 
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується виконанням принципів і положень Кодексу академічної 
доброчесності. Як здобувачі, так і викладачі ОП підписали декларацію академічної доброчесності. 
Кодекс академічної доброчесності та бланки декларацій розміщені у вільному доступі на сайті 
Університету у розділі «Документи Університету» за посиланням: 
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/.
В університеті для врегулювання конфліктних ситуацій функціонує Комісія з питань етики та 
професійної діяльності, яка реалізовує свої повноваження відповідно до положення 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf..
Окрім того, анонімне опитування аспірантів щодо задоволеності результатами навчання, у тому числі 
об’єктивного оцінювання, показало професіоналізм викладачів: об'єктивність оцінювання оцінено 
аспірантами у 100%.
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Згідно з п. 7.6 Положення про організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється через повторне складання екзаменів і заліків не більше двох разів з кожної дисципліни: 
один раз – викладачу, другий – комісії, до складу якої обов’язкового входить лектор. Строк ліквідації 
академічної заборгованості – не пізніше початку наступного семестру.
Здобувачам вищої освіти, які в день, визначений за розкладом для складання контрольного заходу, 
отримали незадовільну оцінку або позначку «не з’явилися», може бути надано право перескладання 
екзамену або заліку протягом сесії за індивідуальним графіком ліквідації академічних 
заборгованостей. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
У разі виникнення між здобувачем і викладачем непорозуміння або конфліктної ситуації здобувач має 
право звернутися з заявою чи  клопотанням до гаранта ОНП, зав. кафедри, деканату і вище. 
Відповідно до пункту 5.10 Положення про Комісію з питань етики та професійної діяльності 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf) порядок вирішення 
конфліктних ситуацій в Університеті вирішується на двох рівнях: університетський (на рівні ректора, 
проректорів) комісією з питань етики та професійної діяльності Університету, і факультетському 
(декан, заступники), кафедральному (гарант, зав. кафедри).
Вищим органом, який розглядає апеляцію учасників освітнього процесу, є Комісія з питань етики та 
професійної діяльності, яка діє згідно з Положенням про постійні комісії Вченої ради Львівського 
національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf).Комісія з питань етики та професійної розглядає 
відповідно оформлену заяву, проводить дії відповідно до процедури,  ознайомлює сторони конфлікту, 
виносить рішення на Вчену раду.  
Видами академічної відповідальності здобувачів є повторне проходження оцінювання, чи 
проходження відповідного освітнього компонента ОП (п. 7.3. Положення про забезпечення 
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка)
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). 
Застосування цих правил на ОНП не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності у ЛНУ ім. Івана Франка 
містять наступні документи:
● Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf).  
● Кодекс і декларації академічної доброчесності (який підписали всі учасники ОНП 101 Екологія) 
(розділ «Документи Університету»: https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/);
● Положення про Комісію з питань етики та професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf).
● Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf);
● Положення про опитування студентів працівників, викладачів,випускників та роботодавців щодо 
якості освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf)
● Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені 
Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf)
● Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf)

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
Після вступу до аспірантури гарант, зав. кафедри, викладачі повідомляють здобувачів про підходи до 
навчання та викладання на засадах взаємодовіри, взаємоповаги, порядності, чесності, об’єктивності, 
відповідальності, про дотримання в освітньому процесі та науковій діяльності Університету 
академічної доброчесності як науково-педагогічними працівниками, так і здобувачами вищої освіти, 
про принципи, котрі задекларовані в Положенні про забезпечення академічної доброчесності. Усі 
учасники підписали Декларацію про дотримання принципів академічної доброчесності. 
В університеті запроваджена перевірка академічних текстів (дисертацій, статей, монографій, 
навчальних посібників, підручників, збірників науково-практичних заходів) на наявність 
неправомірних запозичень Для цієї перевірки використовується програмний продукт UNICHECK 
(https://unicheck.com/uk-ua).
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Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
У межах кожної освітньої компоненти наголошується про повне несприйняття плагіату, порушення 
академічної доброчесності (обману, фальсифікацій, плагіату). У всіх силабусах (навчальних 
програмах) застерігається, що роботи здобувачів мають бути виключно оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями і що жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються.
Здобувачів 1 курсу на наукових семінарах ознайомлюють із документацією щодо принципів 
академічної доброчесності, на 3 курсі аспіранти готують доповіді і міні-лекції про принципи 
академічної доброчесності, які вони згодом представлять перед студентами на педагогічній практиці. 
У системі Moodle представлено розширені матеріали, вимоги і завдання з цієї тематики (http://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2098#section-7).
Також, для здобувачів вищої освіти ОНП така інформація надається в межах інших навчальних 
дисциплін. Підготовлено рукопис Методичних вказівок для аспірантів, де окремим розділом є 
матеріали про академічну доброчесність, запобігання академічного плагіату тощо. Важливим 
аспектом є праця з науковим керівником, обговорення проблемних ситуацій, написання рецензій і 
відгуків. Випадки академічної недоброчесності, які трапляються найчастіше у поданих для 
рецензуванні статей, обговорюються на наукових семінарах аспірантів і на засіданні кафедри.
Дієвість принципів академічної свободи забезпечується завдяки регулярним обговоренням на 
семінарах і засіданнях кафедри (протокол №4 від 12.11.2019, протоколи №6 від 10.12.2019, протокол 
№8 від 22.01.2020).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
До основних видів академічної відповідальності здобувачів вищої освіти належать відповідно до п. 7.3 
Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) повторне 
проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік), повторне проходження освітньої 
компоненти, відрахування із закладу вищої освіти, позбавлення академічної стипендії тощо.
Будь-який учасник освітнього процесу, який зафіксував чи має певні застереження щодо фактів 
порушення академічної доброчесності, має право подати офіційну заяву до Комісії з питань етики та 
професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf).

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
Згідно з Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-
педагогічних працівників (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf) 
оголошення про конкурс висвітлюють у ЗМІ та на сайті Університету. Попереднє обговорення 
кандидатур претендентів здійснює колектив кафедри, де звертають увагу на цифрову грамотність, 
професіоналізм, досвід роботи за фахом, розуміння місії Університету і кафедри. Кандидати на посади 
викладачів повинні провести відкрите заняття чи прочитати відкриту лекцію. На основі 
рекомендованої схеми врахування науково-методичного доробку претендентів за останні 5 років, яку 
розробила  Вчена рада Університету (протокол № 27/10 від 26.10.2016) вчена рада факультету 
враховує при розгляді конкурсних справ рейтингові показники 
претендентів(https://council.lnu.edu.ua/information/positions_submission/). Вчена рада факультету 
обирає таємним голосуванням асистентів та доцентів, професорів – Вчена рада Університету, 
зважаючи на їхній  науково-методичний доробок.
Також викладачів оцінюють відповідно до Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів 
наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf).
Процедури конкурсного добору викладачів за ОНП є прозорими і дають можливість забезпечити 
необхідний рівень для успішної реалізації освітньої програми.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
У межах угод Про співпрацю між ЛНУ та підприємствами і установами фахівці беруть активну участь 
в організації та реалізації освітнього процесу.  
Зокрема, роботодавці залучені
● до аналізу проекту стандартів, навчального плану й проекту ОНП (протокол №5 від 21.11.2019, 
листи-рецензії і пропозиції, які обговорено на засіданнях робочої групи (протокол №2 від 12.02.2020)
● науковці НПП «Яворівський національний парк», НПП «Північне Поділля», НПП «Дністровський 
каньйон»– до консультацій зі збору аспірантами матеріалів у природі.
Представники професійного середовища часто беруть участь в організації та реалізації освітнього 
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процесу, зокрема, спільне проведення конференцій, семінарів (разом із Інститутом екології Карпат 
НАНУ конференція «Значення та перспективи стаціонарних досліджень для вивчення і збереження 
біорізноманіття» (2018); щорічна конференція разом із установами НАНУ та ЗВО «Стан і 
біорізноманіття екосистем Шацького НПП та інших природоохоронних територій»). Залучення 
аспірантів до виконання наукових тем («Вплив змін клімату на середовище існування популяцій 
раритетних видів рослин високогір’я Українських Карпат» (разом з Інститутом екології Карпат НАНУ у 
межах Договору № 34853 з ДФФД, 2017-2018 рр.).
Такі заходи й ініціативи роботодавців позитивно сприймаються аспірантами.
Проводяться майстер-класи працівників департаменту екології ЛОДА (13.03.2020), заплановані з 
науковцями Інституту екології НАНУ.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
До викладанні на ОНП залучені професори, потенційні роботодавці, які працюють погодинниками або 
сумісниками. 
Проф. Кияк В.Г. (Інститут екології НАН України), проф. Капрусь І.Я. (Державний природничий музей 
НАН України) є керівниками наукової роботи аспірантів, викладають низку дисциплін. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
Викладачі проходять обов’язкове стажування в інших закладах освіти чи наукових установах в 
Україні та закордоном зі збереженням заробітної плати, для цього розробляють план стажування, що 
затверджується на кафедрі, а також звіт про результати діяльності. 
В Університеті наявна система внутрішнього стажування для підвищення фахової, методологічної і 
психологічної підготовки викладачів. Упродовж останніх років на базі Інституту післядипломної освіти 
та доуніверситетської підготовки Університету викладачі ОНП мали змогу вдосконалити свої навички 
на комп’ютерних і мовних курсах(різнорівневі семестрові курси іноземної мови). Зокрема, Звенислава 
Мамчур отримала сертифікат про проходження тримісячного курсу «ІТ-технології в освіті» (2018), 
пройшла на базі Університету тренінг "Підготовка експертів із забезпечення якості ВО" (2019).
Сприяння у закордонному стажуванні по програмах обміну, запрошення зовнішніх стейкхолдерів до 
проведення тренінгів тощо.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
В Університеті існує система морального і матеріального заохочення працівників за значні досягнення 
у професійній діяльності, що регламентується відповідними Положення про нагороди, звання та 
преміювання (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/).
Оновлене Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету 
за наукові здобутки (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf).
Створений мотиваційний фонд, кошти якого спрямовуються, згідно з  п. 3.1.1 Положення про 
мотиваційний фонд Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf), на преміювання працівників за 
високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання, англомовних навчальних 
курсів, наукових досягнень, за написання і видання монографій, підручників, посібників тощо.
Крім того, передбачена можливість преміювання авторів електронних курсів, які успішно пройшли 
процедуру оцінки якості (щорічно визначається Вченою радою Університету) – електронний курс 
«Екологія грибів з основами фітопатології» наказ №1374 від 12.04.2019).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Структурні підрозділи забезпечені необхідними матеріально-технічними засобами: приміщення 
корпусів на вул. Грушевського,4 та Саксаганського,1 загальною площею 6448,6 м кв., національні 
надбання: Гербарій, Зоомузей, колекції Ботсаду, а також міжуніверситетський центр колективного 
користування клітинної біології та біоенергетики, віварій, лабораторії (віртуальних методів у біології, 
матем. методів, вивчення біорізноманіття), комп’ютерні класи. Здобувачі мають можливість 
використовувати технічні й інформаційні засоби ДПМ НАНУ: матеріали Гербарію, лабораторії 
«Педобіологія».
До послуг аспірантів Наукова бібліотека (315 місць), бібліотека біологічного факультету. Факультет 
видає наукові журнали (Вісник Львівського університету. Сер. біологічна та «Біологічні студії»). 
Безкоштовний доступ до зарубіжних баз періодики SCOPUS, Web of Science та ін. У корпусах 
Університету є доступ до Інтернет за допомогою безкоштовного Wi-Fi.
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Керівництво Університету розуміє потребу фінансування матеріального забезпечення наукових 
досліджень аспірантів. Університет сприяв закупівлі приладів для лабораторії на кафедрі екології. 
Для планування та проведення навчальної та дослідницької діяльності створено фонд, з якого 
оплачують придбання реактивів для наукової діяльності, чи оплачують можливості для польових 
досліджень аспірантів.
Питання матеріального забезпечення є дуже важливим для аспірантів (100%), як показало анонімне 
опитування, а рівень оснащеності і укомплектованості влаштовує.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити 
потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля 
виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
В Університеті діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, що є 
складовою громадського самоврядування, яке сприяє розвитку науки, зростанню зацікавленості до 
наукової роботи у молодіжному середовищі, забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються 
та/або працюють у питаннях наукової діяльності, сприяє підтримці наукових ідей, інновацій та обміну 
знаннями (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf).
Здобувачі мають можливість оздоровитися в СОТ «Карпати», Шацькому стаціонарі, контролювати 
стан свого здоров’я та отримувати першу медичну допомогу в університетських медичних пунктах. 
Для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти наявні: Навчальні центри, студії, 
комплекси (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/training-centres-studios-complexes/), зокрема, 
низка Громадських організацій (https://www.lnu.edu.ua/about/public-organizations/), сектор організації 
дозвілля та медобслуговування, зокрема, Спортивний комплекс, Центр культури та дозвілля 
(https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/).
Періодично проблеми матеріального забезпечення наукового процесу розглядаються на засіданнях 
ректорату і Вченої ради, зокрема в ухвалі Вченої ради від 1.02.2019 р. зафіксовано «сприяти 
фінансовому забезпеченню наукових досліджень аспірантів з метою підвищення ефективності їхньої 
роботи (https://council.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/decision-2019-09-25-3.pdf )

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Умови, створені для навчання і проведення наукових досліджень здобувачів ОНП, дозволяють 
гарантувати безпечність освітнього середовища для їхнього життя та здоров’я. Навчальні корпуси та 
гуртожитки відповідають санітарним нормам. У навчальних корпусах забезпечена належна охорона 
громадського порядку, пожежної безпеки різними посадовими особами (охоронцями, комендантом 
корпусу в гуртожитку). В Університеті працюють відділ охорони праці, служба з питань надзвичайних 
ситуацій, служба пожежної безпеки. 
Керівники докторантів періодично проводять зустрічі із здобувачами з метою виявлення назрілих 
проблем та вирішення невідкладних питань. Особлива увага приділяється оцінці стану психічного 
здоров’я здобувачів шляхом спілкування з ними, опитування і надання адекватної допомоги при 
потребі. В Університеті також працює психологічна служба (вул. Дорошенка, 41) 
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-service/).
Регулярно проводяться інструктування щодо дотримання правил техніки безпеки як у приміщеннях 
університету, так і під час польових досліджень.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
 Комунікація та підтримка аспірантів здійснюється переважно через  надання інформації про 
програму, навчальний план, силабуси, розклад, оголошення на веб-сторінці університету й відділу 
аспірантури(https://aspirantura.lnu.edu.ua/) біологічного факультету (http://bioweb.lnu.edu.ua). Таку 
підтримку забезпечують також викладачі відповідних освітніх компонентів і кафедра екології 
(організація і проведення консультацій, освітньо-наукових заходів, контрольних робіт, пояснення 
завдань, оголошення, новини, спілкування тощо) (https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology),утому 
числі в системі Moodle (http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2098); у соціальній мережі 
Facebook, де публікується та поширюється навчальна та організаційна інформація; організаційному – 
через проведення зустрічей здобувачів, засідання наукового клубу аспірантів із метою їхньої 
комунікації в позанавчальний час (у час карантину у вигляді відео-конференцій). 
Інформаційну підтримку надає відділ розвитку кар'єри та співпраці з бізнесом 
(https://work.lnu.edu.ua/); психологічну -  психологічна служба 
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-service/).
В Університеті діє низка громадських організацій (https://www.lnu.edu.ua/about/public-organizations/).
Здобувачі вищої освіти мають можливість комунікувати, брати участь у засіданнях і висувати свої 
пропозиції та ідеї на розгляд студентського самоврядування(https://students.lnu.edu.ua/self-
government/), яке діє відповідно до положення (https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/). 
В Університеті діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, що є 
складовою громадського самоврядування, і яке сприяє розвитку науки, зростанню зацікавленості до 
наукової роботи у молодіжному середовищі, забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються 
та/або працюють у питаннях наукової діяльності, сприяє підтримці наукових ідей, інновацій та обміну 
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знаннями і у своїй діяльності керується положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf)
Велику підтримку для здобувачів надає Первинна профспілкова організація студентів, метою 
діяльності якої є захист прав та інтересів здобувачів (http://ppos.lnu.edu.ua/).
Особливу соціальну підтримку отримують здобувачі вищої освіти діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування, особи з їх числа, здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи. Університет звільняє 
від оплати за проживання в гуртожитках здобувачів, які належать до цієї категорії 
(http://studviddil.lnu.edu.ua/).
Згідно з анонімним опитуванням Центром моніторингу рівень задоволеності аспірантів цієї ОП щодо 
інформування про навчальні, наукові та позанавчальні заходи є високим (повністю влаштовує – 85,7%; 
радше влаштовує – 14,3%). Загалом для 85,7 % опитаних це питання є важливим.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення 
таких умов на ОП (якщо такі були)
Умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в університеті, серед 
іншого, регламентуються Статутом ЛНУ ім. Івана Франка (п. 10.19https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf),Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Тимчасовим 
положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf).
З метою забезпечення доступності корпусів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення приміщення обладнані пандусами: головний корпус Університету, навчальні корпуси за 
адресами: вул. Грушевського, 4, Туган-Барановського, 7, вул. Антоновича, 16; гуртожитки на вул. 
Пасічна, 62, 62б, вул. Медової Печери, 39, 39а, вул. Плужника, 2, спеціально обладнані ліфтами. На 
офіційному веб-сайті Університету, розміщена інформація про умови доступності осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення до приміщень (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-
dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/).
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної 
освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/).
Для доступу до аудиторій працює мобільний сходовий підйомник PTR-130.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 
чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників 
освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
Норми поведінки осіб в Університеті визначені у Правилах внутрішнього розпорядку 
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/08/office_regulations.pdf) і базуються на засадах взаємної 
доброзичливості, вимогливості і поваги між людьми. Окремі питання врегулювання конфліктів 
визначає Положення про забезпечення академічної доброчесності  (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). 
Здобувачі під час сесійного періоду можуть висловлювати свої претензії через Телефон Довіри (032 
239 4100), або ж на електронну скриньку (dovira_lnu@ukr.net), чи звернення в Електронну 
приймальню (http://helpdesk.lnu.edu.ua/). 
Вищим органом, який розглядає усі конфліктні ситуації, є Комісія Вченої ради з питань етики та 
професійної діяльності(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf).
У разі виникнення будь-якої гострої конфліктної ситуації здобувач може звернутися з заявою чи 
клопотанням до гаранта ОНП, зав. кафедри, деканату і вище. Вищим органом є Комісія з питань 
етики та професійної діяльності, яка діє згідно з Положенням про постійні комісії Вченої ради 
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). Ця Комісія розглядає заяву, проводить дії відповідно 
до процедури, ознайомлює сторони конфлікту, виносить рішення на Вчену раду. За чотири роки за 
час діяльності на ОНП таких конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у 
відкритому доступі в мережі Інтернет
Розробка, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОПП в Університеті здійснюються 
згідно з Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ, п. 3. Система 
індикаторів та ключові заходи системи внутрішнього забезпечення якості освіти (згідно з ESG 2015) 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), Положенням про Центр 
забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франкаhttps://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf.
Опитування студентів, викладачів та роботодавцівздійснюється відповідно до Положення про 
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опитування студентів працівників, викладачів,випускників та роботодавців щодо якості освітнього 
процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Насамперед, щодо навчальних дисциплін, щороку відбувалося оновлення навчально-методичної бази 
(робочі програми/силабуси, тематика лекцій і практичних занять, перелік завдань, список літератури 
тощо), виходячи з потреб самих аспірантів, так і з огляду на гострі екологічні проблеми.
Періодичний перегляд навчального плану здійснюються на підставі результатів моніторингового 
опитування аспірантів, а також за рекомендацією усіх інших стейкхолдерів. Так, ОНП була 
переглянута у період листопада 2019 – лютого 2020 рр. Насамперед на засіданнях за участі 
роботодавців, Круглого столу, коли обговорювали основні аспекти програми, її компоненти, необхідні 
компетенції, які мають здобути доктори філософії зі спеціальності 101 Екологія, виходячи із потреб 
суспільства (Протокол № 5 від 21.11.2019.). Аспірантам, магістрам, викладачам пропонували подати 
пропозиції до ОНП, НП. Окрім того, було надіслано низку листів із проханням подати пропозиції до 
змін ОНП чи навчального плану. 
При оновленні ОНП та укладанні нового НП врахували всі побажання, які попередньо обговорили на 
засіданнях робочої групи (Протокол №2 від 12.02.2020). Під час цих переглядів було розширено 
спектр вибіркових дисциплін.
Деякі Побажання стейкхолдерів, які робоча група вважала доцільними, будуть враховані 
викладачами при оновленні програм окремих дисциплін.
Відповідальними за впровадження та виконання постійного моніторингу і перегляду ОНП у 
подальшому є: робоча група, кафедра екології, вчена рада біологічного факультету, відділ 
аспірантури і докторантури, Центр забезпечення якості освіти та вчена рада університету.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені 
до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх 
позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Аспіранти брали участь у засіданнях кафедри, робочої групи ОНП, Круглого столу, на яких 
обговорювали й переглядали ОНП та забезпечення її якості (протоколи №3 від 24.10.2019; протокол 
№1 від 7.11.2019, протокол №2 від 12.02.2020, протокол №3 від 12.03.2020). У попередні роки 
побажання аспірантів враховували після спілкування з викладачами (або ж у віртуальному 
середовищі Moodle), які забезпечують певні компоненти, внаслідок анонімного опитування про якість 
викладання тощо.
Проведення анкетного опитування Центром моніторингу мало за мету з’ясування стану забезпечення 
чи слабких сторін ОНП. Окрім того, кафедра екології також проводила анонімне опитування 
аспірантів з метою з’ясувати їхнє задоволення компонентами та якістю освіти.
Аспіранти подали пропозиції до ОНП, НП, які врахували на засіданні робочої групи (протокол №2 від 
12.02.2020)
Створення наукового клубу аспірантів як простору для їхньої незалежної діяльності має покращити 
їхнє комунікування з аспірантами інших ОНП, дати можливість стати повноцінними партнерами у всіх 
процесах забезпечення якості наукових досліджень і навчання.
Варто зауважити, що в робочу групу з оновлення ОНП включено аспіранта Драча Ю.А. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» аспіранти беруть участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОНП через наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
вчених.
В Університеті діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 
Львівського національного університету імені Івана Франка (НТСМВ ЛНУ імені Івана Франка), до 
складу якого входять: Рада НТСМВ ЛНУ імені Івана Франка, голова Ради та заступник голови Ради 
НТСМВ ЛНУ імені Івана Франка, науковий порадник НТСМВ ЛНУ імені Івана Франка та наукові 
товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультетів Університету (у т.ч. 
економічного факультету).
Відповідно до Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf) НТСМВ ЛНУ імені Івана Франка представляє інтереси 
аспірантів перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та 
розвитку академічної кар’єри, сприяє підвищенню якості наукових досліджень, розвитку міжнародної 
співпраці тощо.
Самоврядування здобувачів третього рівня вищої освіти проінформоване про зміст ОП, про внутрішнє 
забезпечення якості ОП, проінформоване про засідання кафедри, на яких обговорюють та 
розглядають зміни до ОП, результати внутрішнього контролю якості. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або 
через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
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забезпечення її якості
З метою залучення роботодавців до процедур забезпечення якості освітнього процесу, формування 
та перегляду освітніх програм та навчальних планів підготовки здобувачів, укладено низку угод 
(договорів) про співпрацю.
Деякі роботодавці активно відреагували на проект змін до НП, оновлену програму і надіслали 
рецензії, або ж прохання включити до переліку низку дисциплін. Так, Інститут екології Карпат НАНУ 
запропонував включити до переліку вибіркових дисциплін курс «Екологія Українських Карпат», ДПМ 
НАНУ – «Основи екології ґрунтових тварин і біоіндикація», Департамент екології «Сучасні тенденції в 
екології» (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates.).
Важливою формою співпраці є спільне проведення науково-практичних конференцій, семінарів, 
круглих столів, які проводяться на базі кафедри екології, біологічного факультету, університету, або 
ж інституцій НАНУ. 
Роботодавці читали лекції і проводили семінари («Екоправо» - Софія Шутяк, ІЕК НАНУ – О. Кагало, 
ДПМ НАНУ – Проць Б.), ознайомлювали з діяльністю установ і організацій (департамент екології ЛОДА 
– М. Волошин).
Постійною є співпраця з академічними установами, в яких могли б працювати наші випускники 
аспірантури (ІЕК НАНУ, ДПМ НАНУ), працівники яких є у робочій групі, а також є викладачами на цій 
ОНП і керівниками наукової роботи.
Також роботодавці беруть участь у забезпеченні підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 
наукових працівників.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
В Університеті функціонує Відділ розвитку кар'єри та співпраці з бізнесом (http://work.lnu.edu.ua/), 
завданнями якого є сприяння працевлаштуванню здобувачів, налагодження співпраці з 
роботодавцями, у т.ч. опитування роботодавців і випускників щодо працевлаштування. Існує також 
практика збору інформації про працевлаштування випускників через випускові кафедри.
При Університеті створена також громадська організація «Асоціація випускників Львівського 
національного університету імені Івана Франка», одним із завдань якої є сприяння поліпшенню змісту 
освіти, якості й ефективності підготовки фахівців.
Випуску ОНП 101 Екологія 3 рівня освіти ще не було.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система 
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
У ході освітньої діяльності з реалізації ОНП опитування проводили на кафедрі (листопад 2019, лютий 
2020), а також в середовищі Moodle. Перше анкетування Центр Моніторингу провів щойно у січні 2020 
р.  Після аналізу усіх анкет було вирішено робочою групою розширити перелік вибіркових дисциплін, 
запропонувати можливість вибору компоненти з іншого ОР або з іншої програми.
Також посилити міжнародну співпрацю і активізувати аспірантів до активної мобільності. Для цього 
ведуться листування з партнерами із зарубіжними університетами.
Розширити перелік вибіркових дисциплін.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до 
уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої 
акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
ОНП 101 Екологія за рівнем підготовки доктора філософії акредитується вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Система внутрішнього забезпечення якості освіти розроблена у Положенні про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf), де розроблені політика та відповідні процедури. 
Науково-педагогічні працівники, які залучені до забезпечення освітньої діяльності на ОНП, 
неодноразово обговорювали навчальний план, якість викладання і рівень наукових досліджень, 
забезпечення методичними матеріалами на засіданнях кафедри, методичній раді (проф. Й. Царик, 
доц. З.Мамчур, доц. Н. Джура) та вченій раді біологічного факультету (проф. Й. Царик, проф. Г. 
Антоняк, доц. З. Мамчур). 
До процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП залучені кафедри, що забезпечують викладання 
окремих компонентів ОНП як нормативної, так і варіативної складової.
Викладачі ОНП усвідомлюють, що підтримка якості вищої освіти на високому рівні, є найголовнішою 
потребою часу й розуміння ролі університету. Тому постійний аналіз, вдосконалення,зворотний 
зв'язок із здобувачами, потреби ринку, є головними і частими питаннями засідань кафедр і вчених 
рад.
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Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf)університетський рівень 
контролю за якістю освіти здійснюється ректором Університету, проректорами, Вченою радою 
Університету, Центром забезпечення якості освіти, що включає Навчально-методичний відділ, Відділ 
менеджменту якості освітнього процесу; Відділ ліцензування та акредитації; Центр моніторингу; 
Відділ сприяння працевлаштуванню; Науково-дослідна частина; Лабораторія контролю якості 
організаційно-методичного центру електронного навчання та інші.
Факультетський рівень організації та контролю за якістю вищої освіти реалізується Вченою радою, 
деканом факультету, заступниками, завідувачами кафедрами, науково-педагогічними працівниками, 
навчально-методичною радою. Забезпечення якості реалізується зокрема, шляхом формування, 
спільно з випусковими кафедрами освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів за 
спеціальностями; перевірка якості організації освітнього процесу кафедрами, якості навчально-
методичного забезпечення, відвідування відкритих занять, організація звітів завідувачів кафедр на 
вченій раді факультету, організація та проведення контрольних заходів, забезпечення перевірки 
робіт (проектів) на наявність плагіату. Завідувачі кафедр здійснюють забезпечення організації 
освітнього процесу, контроль за виконанням навчальних планів і програм, розкладу занять, контроль 
за якістю викладання навчальних дисциплін тощо.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? 
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в Університеті
регулюються Статутом Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), 
Правилами внутрішнього розпорядку (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf), Документами про організацію та забезпечення якості 
навчального процесу,  зокрема Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf), Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf),Положенням про відділ 
аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана 
Франка(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/reg_aspirantura.pdf), іншими 
документами, розміщеними  на сайті відділу аспірантури і докторантури 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/) та іншими нормативними документами, розміщеними на 
сайті Львівського університету (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
Інформація про ОНП розміщена на офіційному сайті біологічного факультету 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) і є доступною для усіх стейхолдерів. 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
На сайтах біологічного факультету (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) та кафедри 
екології (https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology) оприлюднена ОНП, Навчальний план і всі 
силабуси дисциплін.

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам 
аспірантів (ад’юнктів)
До складу ОНП входять нормативні дисципліни: Філософія, Сучасні тенденції в екології, Науковий 
семінар, Іноземна мова, котрі забезпечують вміння інтегрувати загальнонаукові знання в науково-
дослідну роботу, надають фундаментальну основу і практичні навики для здійснення наукової 
роботи, сприяють розвитку наукового світогляду, розширенню знань аспірантів у галузі англомовної 
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наукової термінології, оскільки викладання окремих тем відбувається англійською мовою; на заняттях 
проводиться аналіз англомовних джерел. На це вказують англомовні наукові публікації аспірантів у 
фахових журналах, участь у міжнародних конференціях. Важливе значення у забезпеченні наукових 
інтересів мають практичні заняття, під час яких відбувається розгляд актуальних проблем, дискусія, 
презентація власних досліджень та їхнє обговорення.
Вибіркові дисципліни розширюють світогляд, поглиблюють теоретичну основу і практичні знання, 
необхідні для проведення власних досліджень, зорієнтовані на здійснення наукової роботи із 
врахуванням досягнень світової науки у галузі екології. 
Аспіранти отримують знання, необхідні для виконання власних досліджень у межах тем 
дисертаційних робіт. Про це свідчать результати проведеного опитування аспірантів. 
Наявний перелік дисциплін ОНП влаштовує здобувачів, що підтверджено результатами анонімного  
опитування. Водночас передбачена можливість коригування програм навчальних дисциплін 
відповідно до наукових запитів аспірантів.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю
ОНП сформована таким чином, що дає змогу аспірантам отримувати детальні знання на всіх етапах 
виконання дослідницької діяльності, починаючи від вибору актуального напряму і теми дослідження, 
формування мети і завдань дослідження, планування етапів наукової роботи до безпосереднього 
виконання наукових експериментів, публікації та апробації отриманих наукових результатів та 
їхнього впровадження у практику. 
Обов’язкові компоненти освітньої складової охоплюють 22 кредити. Формують глибинні знання зі 
спеціальності: Сучасні тенденції в екології і Науковий семінар, загальнонаукові компетентності – 
Філософія, мовні компетентності – Іноземна мова за фаховим спрямуванням. 
Цикл підготовки, крім обов’язкових, містить дисципліни вільного вибору (18 кредитів). Серед них 
дисципліни, що формують глибинні знання зі спеціальності (9 кредитів): Актуальні проблеми 
біохімічної екології й екотоксикології, Комплексний моніторинг геосоціосистем, Стійкість та 
стабільність екосистем; Адаптивні стратегії біоти в антропогенно змінених екосистемах, Військові 
аспекти деградації біосфери, Еволюційні процеси в екосистемах; Консорціологія, Наукові основи 
збереження та відновлення біорізноманіття. Дисципліни, що формують загальнонаукові 
компетентності,охоплюють 9 кредитів.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за 
спеціальністю та/або галуззю
Обов’язковою компонентою освітньої складової є проходження педагогічної практики (4 кредити), яка 
забезпечує набуття вміння самостійно планувати структуру навчальних занять, розробляти методику 
організації взаємної діяльності викладача й студентів, здійснювати підготовку навчальних занять, 
організовувати навчально-виховний процес як взаємодію викладача і студентів, оцінювати 
результати навчання, аналізувати проблеми та приймати рішення щодо їхнього вирішення. 
Серед дисциплін, що формують загальнонаукові компетентності аспіранти можуть обрати: 
Педагогіка вищої школи,  Психологія вищої школи.
Аспірант 4 р. навчання Ю.Драч працює на кафедрі екології асистентом, проводив відкриті заняття, які 
на засіданні кафедри (протокол №11 від 18.03.2019) оцінено на відмінно (відповідно до Положення 
про педагогічну практику аспірантів звільнений від практики).
Аспіранти 3 р. навчання (О. Штик, І. Подан) проходять педагогічну практику у 6 семестрі (120 год), 
що визначається цим же Положенням. Навчально-методична робота становить 70 год, на аудиторне 
навантаження відводиться 50 годин. Захист практики здійснюється на засіданні кафедри. На кафедрі 
практикується проведення відкритих занять, де аспіранти ознайомлюються з методикою викладання, 
педагогічним досвідом викладачів тощо. Особливістю є робота в умовах довготривалого карантину 
(березень-квітень 2020), що спонукало здобувачів опанувати нові методи викладання і проводити 
заняття онлайн, відеоконференції, вебінари тощо.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам 
досліджень наукових керівників
Теми наукових досліджень аспірантів відповідають напрямам досліджень наукових керівників і 
напряму науково-дослідної роботи кафедри екології. Про це свідчать опубліковані у фахових 
журналах праці наукових керівників, дотичні до тем дисертаційних робіт аспірантів 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates.). На етапі вступу до аспірантури здобувачі мають 
змогу ознайомитись із напрямами наукових досліджень викладачів і враховувати цю інформацію під 
час обрання теми власного наукового дослідження. Під час навчання в аспірантурі аспіранти беруть 
участь у виконанні експериментальних досліджень у межах наукової тематики кафедри, а їхні 
результати і публікації включені у наукові звіти кафедри екології (2017–2019 рр.). Безпосередній 
зв’язок із науковою тематикою кафедри аспіранти зазначають у власних публікаціях (як-от у статті 
Поліщука О.І. та ін. Акумуляція металів у гаметофітах деяких видів мохів на території міста Львова 
https://doi.org/10.29254/2077-4214-2019-3-152-58-62). 
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Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально 
забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації 
результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)
Аспіранти мають змогу виконувати експериментальні дослідження на базі обладнання, яке є на 
кафедрі екології, та користуватися приладами і засобами Лабораторії вивчення біорізноманіття, 
Міжуніверситетського центру колективного користування клітинної біології та біоенергетики 
(https://ccbb.lnu.edu.ua/home/index), а також лабораторіями в Інституті екології Карпат НАНУ, 
Державному природознавчому музеї НАН України (лабораторія педобіології). Окрім того, аспіранти 
можуть користуватися матеріалами структур Університету, які мають статус Національного надбання 
(https://www.lnu.edu.ua/research/scientific-objects-as-ukraines-national-treasure/) (Гербарій – асп. Ю. Драч, 
С. Притула, Зоологічний музей – О. Штик, Ботанічний сад – І. Подан).
Апробація результатів досліджень аспірантів здійснюється у фахових наукових виданнях (на 
факультеті видаються 2 журнали, включених до Переліку наукових фахових видань України), на 
наукових семінарах кафедри, звітних наукових конференціях ЛНУ, на Міжнародних і Всеукраїнських 
наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах, семінарах. 
На біологічному факультеті щорічно відбуваються міжнародні наукові конференції студентів і 
аспірантів «Молодь і поступ біології», де аспіранти кафедри екології щороку брали участь. Упродовж 
2017–2019 рр. аспіранти брали участь у роботі низки наукових зібрань.
Аспіранти були організаторами щорічних Днів науки, де вільно презентували та обговорювали 
результати досліджень, проблеми з екології, охорони довкілля.

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до 
міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи
На біологічному факультеті щорічно відбуваються міжнародні наукові конференції студентів і 
аспірантів «Молодь і поступ біології», де аспіранти спілкуються з учасниками з інших країн. 
Викладачі кафедри екології беруть участь у спільних наукових дослідженнях з викладачами із 
зарубіжних навчальних закладів у межах угод про співпрацю. Зокрема до вивчення синантропної 
флори залізниць залучено асп. Ю. Драча. 
У січні 2020р. укладено угоду із University of Žilina (зокрема, між кафедрою та Institute of High Mountain 
Biology), у рамках створення спільної навчальної програми з альпійської екології участь братиме 
аспірант Ю.Драч. 
На кафедрі заплановані короткотривалі стажування аспірантів у наукових установах країн ЄС (Ю. 
Драч, С. Притула – університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні, О. Химин –Вроцлавський 
університет (Польща).
Аспіранти мають низку публікацій в іноземних виданнях, або ж англійською мовою в українських 
фахових журналах. Так, О. Поліщук і М. Лесів є співавторами статей: Levels of heavy metals in several 
rivers of the Western Bug and Dniester basins in the Lviv Region (Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, 
2019); Mycotoxins in food and feed: anti-mycotoxinogenic effects of herbal preparations (State of 
Environment and Human Health.Czestochowa: Educator, 2019);Environmental distribution of iodine and its 
practical applications (Acta Carpathica, University of Rzeszów, 2017). М. Лесів брала участь у II 
Міжнародному науковому конгресі «SMART SOCIETY 2019» (Польща).

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються
Наукові керівники аспірантів беруть участь у виконанні дослідницьких проектів (у межах робочого 
часу): 
1. «Моніторинг та різнорівнева біоіндикаційна оцінка екологічного стану урбанізованих і техногенно 
трансформованих територій та акваторій Західної України» (№ державної реєстрації 0114U004241) 
(2014–2018 рр.);
2. «Екологічний моніторинг абіотичних і біотичних компонентів середовища в умовах антропогенно-
техногенного впливу на довкілля» (№ державної реєстрації 0119U002396) (термін виконання: 2019–
2023 рр.);
3. «Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття об'єктів 
природно-заповідного фонду на території м. Львова» (№ державної реєстрації 0119U002395) (термін 
виконання: 2019–2023 рр.).
4. «Ценотичні зв'язки ключових видів як основа збереження та відтворення біорізноманіття водотоків 
Європейського вододілу» (№ державної реєстрації 0117U001390) (термін виконання: 2019-2023).
5. «Вплив змін клімату на середовище існування популяцій раритетних видів рослин високогір’я 
Українських Карпат» (у межах Договору № 34853 з ДФФД, 2017–2018 рр.).
Всі аспіранти кафедри залучені до виконання наукових тем кафедри. Наукові результати, отримані 
під час виконання цих проектів, регулярно публікуються у фахових наукових журналах, їхня 
апробація здійснюється на наукових семінарах, конференціях та інших наукових форумах. 
Викладачі кафедри (проф. Антоняк Г.Л.,  доц. Джура Н.М.) мають свідоцтва про винаходи. 

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності 
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів)
Усі учасники ОНП ознайомлені з документами про академічну доброчесність, які опубліковані на сайті 
Національного агентства й Університету Положення про забезпечення академічної доброчесності 
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(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Здобувачі і викладачі, 
ознайомившись із Кодексом академічної доброчесності, підписали відповідні декларації.
Моніторинг дотримання академічної доброчесності здійснюється на всіх етапах підготовки аспірантів, 
починаючи від ознайомлення аспірантів 1 курсу з принципами академічної доброчесності, під час 
виконання експериментальних досліджень до публікації наукових результатів та написання 
дисертаційної роботи. На 3 курсі аспіранти в межах дисципліни «науковий семінар» готують доповіді 
і міні-лекції про принципи академічної доброчесності. У системі Moodle представлено розширені 
матеріали, вимоги і завдання з цієї тематики (http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?
id=2098#section-7). У межах кожної освітньої компоненти наголошується про повне несприйняття 
плагіату. У силабусах застерігається, що жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються.
Принципи академічної доброчесності регулярно обговорюється на семінарах і засіданнях кафедри 
(протокол №4 від 12.11.2019, протокол №6 від 10.12.2019, протокол № 8 від 22.01.2020). Розуміння 
важливості дотримання правил академічної доброчесності підтверджено результатами анонімного 
опитування.
В Університеті запроваджена перевірка на наявність неправомірних запозичень (UNICHECK).

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності
Упродовж навчання на ОНП 101 Екологія не було зафіксовано порушення академічної доброчесності. 
Декларації академічної доброчесності, які підписали здобувачі і наукові керівники, виключають 
можливість порушення академічної доброчесності.
У разі виявлення правопорушення академічної доброчесності до наукових керівників та аспірантів 
вживають санкції, передбачені Положенням про забезпечення академічної доброчесності 
(https://bit.ly/2Jy0gUg). Зокрема, науковий керівник позбавляється можливості здійснювати наукове 
керівництво аспірантами та вноситься у реєстр порушників академічної доброчесності. Рішення 
приймає за кожним випадком окремо Комісія з етики та професійної діяльності.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
За відносно короткий час існування ОНП (на кафедрі аспірантуру відкрили у 2016 році) ми з’ясували й  
усвідомили свої переваги та недоліки.
Сильні сторони:
Високий рейтинг Львівського національного університету імені Івана Франка не лише в регіоні, а й в 
Україні, наявність попиту на підготовку за цією ОНП, що підтверджено щорічним вступом, а 
останнього року з інших університетів і областей.
ОНП орієнтована на актуальні теми, проблеми, а також методики дослідження. Комплекс дисциплін 
орієнтований на підготовку висококваліфікованих фахівців. При формуванні ОНП враховані як 
міжнародні, так і національні особливості підготовки фахівців-екологів.
Тематика наукових досліджень у межах ОНП відображає головні напрямки досліджень в екології, які 
проводять в академічному середовищі Західного регіону, зокрема збереження біорізноманіття та 
інших компонентів екосистеми в умовах антропогенного навантаження та глобальних змін клімату, 
вплив біоінвазій та фрагментації середовища на структуру природних біоценозів, дослідження 
біоіндикаційного значення різних груп біоти та розроблення способів фітоочищення ґрунтів.
Більшість викладачів програми є активними в академічній і професійній сфері, беруть участь у 
міжнародних та вітчизняних дослідницьких проектах.
Реалізується співпраця з науковими установами НАН України (Інститутом екології Карпат НАНУ, 
Державним природознавчим музеєм НАНУ та ін., об’єктами ПЗФ).
Керівництво Університету розуміє потребу фінансування матеріального забезпечення наукових 
досліджень аспірантів: для планування та проведення навчальної та дослідницької діяльності 
створено фонд, з якого оплачують придбання реактивів для наукової діяльності, чи оплачують 
можливості для польових досліджень аспірантів. Факультет видає наукові журнали (Вісник 
Львівського університету. Сер. біологічна та «Біологічні студії»). Безкоштовний доступ до зарубіжних 
баз періодики SCOPUS, Web of Science та ін.
ОНП підтримується внутрішніми механізмами контролю якості. Академічна спільнота Університету 
чітко розуміє важливість активізації викладацької діяльності для досягнення цілей та результатів, 
виконання компонентів та складових ОНП.
На програмі впроваджено студентоцентроване навчання, розроблено і продовжується наповнення 
електронних курсів у віртуальному навчальному середовищі MOODLE.
 Слабкі сторони:
Короткий термін існування кафедри екології, малий досвід провадження ОНП, внаслідок чого 
необхідні постійні перегляди програми і навчального плану та розширення наукової діяльності.
Невеликий досвід у налагодженні тривких міжнародних академічних контактів.
Недостатньо розвинена академічна мобільність аспірантів, незреалізовані можливості стажування в 
закордонних інституціях.
Мала кількість пропозицій (тем, курсів) англійською мовою; працюємо над їх збільшенням.
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Відсутність практики систематичного та формалізованого опитування здобувачів вищої освіти та 
випускників про сильні і слабкі сторони ОНП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Важливо створити дієвий комунікаційний простір зі всіма стейкхолдерами. Запланувати опитування 
роботодавців щодо ОНП і програмних результатів, залучення роботодавців до поточного процесу 
оцінювання здобувачів.
Залучати до занять на ОНП професіоналів-практиків, експертів галузі.
Стимулювати інтернаціоналізацію досліджень шляхом активізації мобільності здобувачів у рамках 
програми Еразмус +, стажування в закордонних університетах, спільні дослідження з вченими 
зарубіжних країн.
Плануємо налагодження тісніших освітніх і наукових зв’язків з європейськими університетами, де є 
можливість працювати над спільними науковими темами.
Створити умови для наукової співпраці з представниками інших ЗВО регіону, а також для можливості 
проходження практик здобувачів (НУ «Львівська політехніка», Львівський національний ветеринарний 
університет ім. С.З. Гжицького, Львівський національний аграрний університет, Чернівецький 
національний університет імені Федьковича, Тернопільський національний педагогічний університет 
ім. В. Гнатюка)
Збільшити кількість курсів і окремих тем дисциплін англійською мовою викладання.
Постійний моніторинг та оновлення ОНП та НП.
Створення викладачами якісних онлайн-курсів.
Розширити можливість вибору дисциплін з інших ОНП з метою запровадження міждисциплінарності в 
освітній процес.
Регулярно проводити моніторингове опитування здобувачів ОНП з метою виявлення слабких сторін 
цієї програми.
Оновити обладнання через залучення додаткового фінансування (бізнес, ґранти, інше).

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову 
інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою 
програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих 
до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів 
навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці 
повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Мельник Володимир Петрович
Дата: 21.04.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення, 
наведіть відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Сучасні тенденції в 
екології

навчальна 
дисципліна

36748 sylabus suchasni 
tendenciji v ekologii.pdf

kE+GGe8CjmFTQ/wfJap1rjq3t+S3+IRsOuD3+qEeoN8= Комп’ютер, мультимедійний 
проектор

Науковий семінар навчальна 
дисципліна

36748 Sylabus Naukovyj 
seminar.pdf

Kwko5xp31g4ZYkATCupTw09atKAEPVXv3RMQmqcvNRE= Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, інтернет ресурси

Філософія навчальна 
дисципліна

36748 Sylabus 
Philosophia.pdf

RLI2eyw1bKpj9hqTJFJ7uKUUk6xTOMnmqHk9pEqHb5o= Комп’ютер, мультимедійний 
проектор

Іноземна мова за 
фаховим спрямуванням

навчальна 
дисципліна

36748 Sylabus Anhliyska 
mova.pdf

KA9rrU/9HUalwP6Ho1/FUYXuNYxfHKsI671uELtjm4Y= Комп’ютер, мультимедійний 
проектор

Актуальні проблеми 
біохімічної екології 
й токсикології

навчальна 
дисципліна

36748 Sylabus Aktualni 
problemy biochim 

ekologiji.pdf

ecmE8NmOie1ASsNdZ5d7oUE8MPTnRte66A/SmCHbRWs= Комп’ютер, мультимедійний 
проектор

Адаптивні стратегії біоти 
в антропогенно змінених 
екосистемах

навчальна 
дисципліна

36748 Sylabus Adaptyvni 
stratehiji bioty.pdf

OMsqZEEZa10fzRWMNen9pzlvRvuIo4lVX4Eu54XGdeM= Комп’ютер, мультимедійний 
проектор

Комплексний моніторинг 
геосоціоекосистем

навчальна 
дисципліна

36748 Sylabus 
Kompleksnyy monitorynh 

heosotsiosystem.pdf

d3OvSO4iz2hRL7w4KiCp0ShYrChZI1a/olSMGZzXwTg= Комп’ютер, мультимедійний 
проектор

Військові аспекти 
деградації біосфери

навчальна 
дисципліна

36748 Sylabus Viyskovi 
aspekty dehradatsii 

biosphery.pdf

fKm3iCkKRzpu7YGPOOMxofZO79G0ln3oo60gLx8uupQ= Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, інтернет ресурси, 
загальновживані комп'ютерні 
програми

Наукові основи 
збереження та 
відновлення 
біорізноманіття

навчальна 
дисципліна

36748 Sylabus Naukovi 
osnovy zberezhennia ta 

vidnovlennia bioroznom.pdf

AF4NXpzYClyJQb1IeLDpN5sOOYHf3c1k1bCO1YbsAGo= Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, інтернет ресурси

Методологія підготовки 
наукової публікації

навчальна 
дисципліна

36748 Sylabus Metodolohiia 
pidhotovky naukovoi 

publikatsii.pdf

I2nKNtKlraR8fhotd22+d45pXL+B6RQCHEnovigqPLI= Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, інтернет ресурси

Підготовка науково-
інноваційного проекту 

навчальна 
дисципліна

36748 Sylabus Pidhotovka 
naukovo innovatsiynoho 

proektu.pdf

oNIKS8TTrQ5d6EFc4ha4TA12yR0/8aAXBAfV7FrH6X4= Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, інтернет ресурси

Інформаційні технології 
та програмування 

навчальна 
дисципліна

36748 Sylabus Informacijni 
technolihiji ta 

prohramuvannia.pdf

zcFNWd4VWc8jXWy2DjoI3ExXC7PLpY2wSHDpsdFb0PU= Комп’ютери, інтернет ресурси

Еволюційні процеси в 
екосистемах

навчальна 
дисципліна

36748 Sylabus Evolucijni 
procesy v ekosystemach.pdf

wSQxVpL93EuSbDD6tMB9mBRekdiDbkcTlShvB19HbyI= персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
мультимедійних проектор

Педагогічна практика навчальна 
дисципліна

36748 Sylabus 
Pedahohichna praktyka.pdf

K8cXPiBc1vcFtrpjmeu0w0VYuksCUwJWDDDPXZ96r8E= Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, прилади і матеріали для 
виконання лабораторних і 
практичних робіт.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – 
також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування

212893 Антоняк 
Галина 
Леонідівна

Професор 0 Сучасні тенденції 
в екології

Монографії:
1. Сологуб Л.І., Антоняк Г.Л., Богданов Г.О. та ін.. Метан і парниковий ефект атмосфери (екологічні, біохімічні та
мікробіологічні аспекти). Львів: ПАІС, 2008. – 275 с.
2. Антоняк Г.Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О., Бабич Н.О., Панас Н.Є. Екологія грибів (монографія). Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка (Серія «Біологічні студії»). – 2013. – 600 с.
3. Антоняк Г.Л., Влізло В.В. Біохімічна та геохімічна роль йоду. Львів: ЛНУ ім. І. Франка (Серія «Біологічні студії»), 2013.
– 392 с.
Розділ у колективній монографії:
1. Hoivanovych N., Antonyak H., Kossak H., Krupinska E. Monitoring quality of well waters in Sambir region by physical and
chemical indicators. Chapter 8. In: State of Environment and Human Health. – Krynski A., Tebug G.K., Voloshanska S. (Eds.). –
Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019. – P. 91–100.
Оглядові та експериментальні статті:
1. Antonyak H., Lesiv M., Panas N. et al. Levels of heavy metals in several rivers of the Western Bug and Dniester basins in the
Lviv Region (Western Ukraine). Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2019. Vol. 35, N 4. P. 11–18.
2. Antonyak H.L., Panas N.E., Pershyn O.I., Polishchuk A.I., Hoyvanovych N.K. Iodine in abiotic and biotic environments. Studia
Biologica. 2018: 12(2); 117–134.
3. Гойванович Н. К., Антоняк Г. Л., Коссак Г. М. Моніторинг показників якості криничних вод Стрийського району.
Наукові доповіді НУБіП України. 2018. № 5 (75).
https://doi.org/10.31548/dopovidi2018.05.001
4. Antonyak H., Panas N., Pershyn O., Hoivanovych N., Lupak O., Polishchuk A. et al. Environmental distribution of iodine and
its practical applications. Acta Carpathica (University of Rzeszуw). 2017. Vol.28. P.21–29.
5. Hoivanovych N., Antonyak H., Pavlyshak Y., Bontey N. Quality analysis of water supply sources by hygienic indices using an
example of the specialized regions in the Lviv region. Acta Carpathica (Publisher: University of Rzeszуw). 2017. Vol. 28. P. 55–
62.
6. Гойванович Н. К., Монастирська С., Антоняк Г.Л. Оцінка якості питної води Долинського району за вмістом сполук
азоту. Вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2016. – Вип. 26.7. – С. 22-27.
7. Багдай Т.В., Панас Н.Є., Антоняк Г.Л., Бубис О.Є. Біомоніторинг екологічного стану природних водойм. Науковий
вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького. 2016. Т.18,
№1(65). Ч.3. С.190–194.
8. Антоняк Г.Л., Багдай Т.В., Першин О.І. та ін. Метали у водних екосистемах та їх вплив на гідробіонти. Біологія
тварин. 2015. Т. 17. № 2. С. 9–24.
9. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І., Першин О.І. та ін. Біологічна доступність металів та їх акумуляція в тканинах рослин.
Вісник проблем біології і медицини. 2015. Вип.3. С.11–16.
10. Снітинський В.В., Антоняк Г.Л., Багдай Т.В. та ін. Сучасний стан та екологічні проблеми водних ресурсів України.
Журнал агробіології та екології. – 2014. – Т. 4, № 1. – С. 9–16.
11. Яремко О.Є., Антоняк Г.Л. Моніторинг забруднення водних біогеоценозів різного рівня атропогенного
навантаження. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2011. – Вип. 75. Ч. 1. –
С. 190-194.
12. Снітинський В., Багдай Т.В., Антоняк Г.Л. Сучасний стан водних об'єктів Львівської області.Вісник Львівського
національного аграрного університету. – 2011. – № 15 (1). – С. 30–35.
13. Богданов Г.О., Сологуб Л.И., Влизло В.В., Янович В.Г., Антоняк Г.Л., Лучка И.В. Биохимические и физиологические
предпосылки уменьшения эмиссии метана жвачными животными. Сельскохозяйст-венная биология. – 2010. - № 4. – C.
13-24.
14. Яремко О.Є., Антоняк Г.Л., Панас Н.Є. Якість питної води у системі водопостачання м.Дубляни Жовківського району
Львівської області. Вісник Львівського національного аграрного університету. – 2009. – Т.13. – С.78–84.
15. Сологуб Л.І., Антоняк Г.Л., Волторністий А.В. Актуальні проблеми екології рубця жуйних тварин. Журнал
агробіології та екології. – 2004. № 1. С.57-69.
Тези доповідей:



1. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І., Поліщук О.І. Біоіндикація стану атмосферного повітря у місті Львові з використанням моху
Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. Матеріали 5-го Міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища.
Енергоощад-ність. Збалансоване природокористу-вання», м. Львів, 26–29 вересня 2018 р. – Львів: Вид-во Львівської
політехніки, 2018. – С. 65.
2. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І., Поліщук О.І. Використання моху Pylaisia polyantha як біоіндикатора стану атмосферного
повітря. Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку
суспільства. Європейський досвід і перспективи», м. Львів, 14 вересня 2018 р. Львів: ЛДУБЖД, 2018. C. 92.
3. Поліщук О., Антоняк Г. Акумуляція металів у рослинах моху Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. на території міста
Львова. ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Сучасний стан і перспективи
розвитку біо- й агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення». м. Дрогобич, 24-26 жовтня 2018 р. –
Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. ‒ С. 85‒89.
4. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І., Панас Н.Є., Бубис О.Є., Савицька О.М., Думич О.Я. Показники якості води в об’єктах
гідросфери на територіях з різним рівнем антропогенного навантаження // XVI Міжнародна науково-практична
конференція «Ресурси природних вод Карпатського регіону (проблеми охорони та раціонального використання)». –
Львів, 25–26 травня 2017 р. – С. 63–65.
5. Гойванович Н.К., Івасівка А.С., Антоняк Г.Л. Вміст сполук азоту у криничних водах Долинського району Івано-
Франківщини / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ
Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 56–58.
6. Яремко О.Є., Антоняк Г.Л. Екологічний моніторинг деяких водних об’єктів Львівської і Волинської областей.
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної студентської конф-ції «Захист навколишнього середовища.
Збалансоване природокористування», м. Львів, 16-17 листопада 2010. – С. 82-84.
7. Антоняк Г.Л., Яремко О.Є., Костюк О.І. Оцінка забезпечення населення якісною питною водою. Матеріали міжнар.
науково-практичного форуму «Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку сільських
регіонів», м. Львів, 22-24 вересня 2010. – 2010. – С. 16-21.
8. Антоняк Г.Л., Яремко О.Є. Показники якості води деяких артезіанських свердловин у системі господарсько-питного
водопостачання Львівщини. Матеріали міжнар. науково-практичного форуму «Шляхи підвищення ефективності
використання агроресурсного потенціалу». 23-25.09. 2009 р. – Т. 1. – Львів: Вид-во ЛНАУ, 2009. – С. 66-70.

216202 Павлюк 
Володимир 
Васильович

Професор 0 Підготовка 
науково-
інноваційного 
проекту 

Індекс Гірша (h-індекс) за Sсopus: 15
Загальна кількість статей у журналах та збірниках наукових праць, що індексуються у базах даних (Web of Science
Core Collection, Sсopus).
Sсopus: 180 наукових статей (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005030450)
Web of Science: 243 наукових статей (https://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=
WOS&search_mode=CitationReport&SID=D1arz1l3fCKRnYmQ34a&page=1&cr_pqid=1&viewType=summary&colName=WOS).
Перелік наукових проектів, в яких був науковим керівником із зазначенням назви проекту, року його подання, назви
фонду 
Науковий керівник фінансованих міжнародних проектів:
1) грант INTAS “Calculation and experimental investigation of the phase diagrams Mg-Li-X” (1998-2000).
2) проект спільного українсько-німецького міжнародного співробітництва WTZ „Потрійні фазові діаграми, які
включають фази Цинтля з структурним типом NaTl (B32)” (2003-2005)
3) грант INTAS „Development of novel materials with enhanced hydrogen storage properties” (2006-2008)
4) спільний українсько-німецький міжнародний проект WTZ (М/206-2009): “Нові легкі інтерметаліди літію для
акумуляторів водню”
5) спільний українсько-французький науково-дослідний проект „Development of efficient hydrogen storage and electrode
materials based on the magnesium nanocomposutes for autonomous energy supply systems” (2006-2008) – виконавець.

Науковий керівник держбюджетних тем: 
1) Нові анодні матеріали для літієвих та металгідридних хімічних джерел струму”, (2003-2005, ХН-167Б) 
2) „Інтерметаліди літію та цинку як електродні матеріали для хімічних джерел енергії” (2006-2008, ХН-88п). 
3) “Високоенергоємні електродні матеріали для металогідридних та літієвих хімічних джерел струму” (2009-2011, ХН-
24п) 
4) “Нові високоенергоємні електродні матеріали для літій-іонних та металогідридних акумуляторів” (2012-2014,  ХН-
150п)
Загальна кількість статей у журналах та збірниках наукових праць, що індексуються у базах даних: 
Sсopus – 180, Web of Science - 243 наукових статей 
За остані 5 років опубліковано 41 стаття (деякі з них):
1. V. Pavlyuk, G. Dmytriv, I. Tarasiuk, H. Ehrenberg, Li9All4Sn5 as a new ordered superstructure of the Li13Sn5 type, Acta
Cryst. C, 2017, 73, 337 342;
2. V. Pavlyuk, D. Kulawik, W. Ciesielski, N. Pavlyuk, G. Dmytriv, New quaternary carbide Mg1.52Li0.24Al0.24C0.86 as a
disorder derivative of the family of hexa¬gonal close-packed (hcp) structures and the effect of structure modification on the
electrochemical behaviour of the electrode, Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 74 (2018) 360–365;
3. V. Pavlyuk, W. Ciesielski, N. Pavlyuk, D. Kulawik, G. Kowalczyk, A. Balińska, M. Szyrej, B. Rozdzynska-Kielbik, A. Folentarska,
V. Kordan, Hydrogenation and structural properties of Mg100-2xLixAlx (x=12) limited solid solution, Materials Chemistry and
Physics, 223 (2019) 503–511;
4. V. Pavlyuk, W. Ciesielski, N. Pavlyuk, D. Kulawik, M. Szyrej, B. Rozdzynska-Kielbik, V. Kordan, Electrochemical hydrogenation
of Mg76Li12Al12 solid solution phase, Ionics, 25 (2019), 2701–2709;
5. V.V.Shtender, V.V.Pavlyuk, O.Ya.Zelinska, W.Nitek, V.Paul-Boncour, G.S.Dmytriv, W.Łasocha, I.Yu.Zavaliy. The Y–Mg–Co
ternary system: alloys synthesis, phase diagram at 500 °C and crystal structure of the new compounds. Journal of Alloys and
Compounds, 792 (2019), 142-150.
Опубдіковано 70 тез доповідей на конференціях.
Керівник 15 захищенних кандидатських дисертацій та консультант 1 докторської дисертації.
Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.
Член міжнародної та української  спілок кристалографів
Член НТШ 
Член редколегії наукового журналу “Chemistry of Metals and Alloys”.
Член секції за фаховим напрямом „Хімія” Наукової ради МОН України

216202 Павлюк 
Володимир 
Васильович

Професор 0 Методологія 
підготовки 
наукової 
публікації

Індекс Гірша (h-індекс) за Sсopus: 15
Загальна кількість статей у журналах та збірниках наукових праць, що індексуються у базах даних (Web of Science
Core Collection, Sсopus).
Sсopus: 180 наукових статей (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005030450)
Web of Science: 243 наукових статей (https://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=
WOS&search_mode=CitationReport&SID=D1arz1l3fCKRnYmQ34a&page=1&cr_pqid=1&viewType=summary&colName=WOS).
Перелік наукових проектів, в яких був науковим керівником із зазначенням назви проекту, року його подання, назви
фонду 
Науковий керівник фінансованих міжнародних проектів:
1) грант INTAS “Calculation and experimental investigation of the phase diagrams Mg-Li-X” (1998-2000).
2) проект спільного українсько-німецького міжнародного співробітництва WTZ „Потрійні фазові діаграми, які
включають фази Цинтля з структурним типом NaTl (B32)” (2003-2005)
3) грант INTAS „Development of novel materials with enhanced hydrogen storage properties” (2006-2008)
4) спільний українсько-німецький міжнародний проект WTZ (М/206-2009): “Нові легкі інтерметаліди літію для
акумуляторів водню”
5) спільний українсько-французький науково-дослідний проект „Development of efficient hydrogen storage and electrode
materials based on the magnesium nanocomposutes for autonomous energy supply systems” (2006-2008) – виконавець.

Науковий керівник держбюджетних тем: 
1) Нові анодні матеріали для літієвих та металгідридних хімічних джерел струму”, (2003-2005, ХН-167Б) 
2) „Інтерметаліди літію та цинку як електродні матеріали для хімічних джерел енергії” (2006-2008, ХН-88п). 
3) “Високоенергоємні електродні матеріали для металогідридних та літієвих хімічних джерел струму” (2009-2011, ХН-
24п) 
4) “Нові високоенергоємні електродні матеріали для літій-іонних та металогідридних акумуляторів” (2012-2014,  ХН-
150п)
Загальна кількість статей у журналах та збірниках наукових праць, що індексуються у базах даних: Sсopus – 180, Web
of Science - 243 наукових статей 
За остані 5 років опубліковано 41 стаття (деякі з них):
1. V. Pavlyuk, G. Dmytriv, I. Tarasiuk, H. Ehrenberg, Li9All4Sn5 as a new ordered superstructure of the Li13Sn5 type, Acta
Cryst. C, 2017, 73, 337 342;
2. V. Pavlyuk, D. Kulawik, W. Ciesielski, N. Pavlyuk, G. Dmytriv, New quaternary carbide Mg1.52Li0.24Al0.24C0.86 as a
disorder derivative of the family of hexa¬gonal close-packed (hcp) structures and the effect of structure modification on the
electrochemical behaviour of the electrode, Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 74 (2018) 360–365;
3. V. Pavlyuk, W. Ciesielski, N. Pavlyuk, D. Kulawik, G. Kowalczyk, A. Balińska, M. Szyrej, B. Rozdzynska-Kielbik, A. Folentarska,
V. Kordan, Hydrogenation and structural properties of Mg100-2xLixAlx (x=12) limited solid solution, Materials Chemistry and
Physics, 223 (2019) 503–511;
4. V. Pavlyuk, W. Ciesielski, N. Pavlyuk, D. Kulawik, M. Szyrej, B. Rozdzynska-Kielbik, V. Kordan, Electrochemical hydrogenation
of Mg76Li12Al12 solid solution phase, Ionics, 25 (2019), 2701–2709;
5. V.V.Shtender, V.V.Pavlyuk, O.Ya.Zelinska, W.Nitek, V.Paul-Boncour, G.S.Dmytriv, W.Łasocha, I.Yu.Zavaliy. The Y–Mg–Co
ternary system: alloys synthesis, phase diagram at 500 °C and crystal structure of the new compounds. Journal of Alloys and
Compounds, 792 (2019), 142-150.

Опубдіковано 70 тез доповідей на конференціях.
Керівник 15 захищенних кандидатських дисертацій та консультант 1 докторської дисертації.
Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.
Член міжнародної та української  спілок кристалографів
Член НТШ 
Член редколегії наукового журналу “Chemistry of Metals and Alloys”.
Член секції за фаховим напрямом „Хімія” Наукової ради МОН України

214395 Микитенко 
Наталія 
Олександрівна

Професор 0 Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

Стаття у збірнику, зареєстрованому у науко метричній базі webofscience:
1)Mykytenko N., Rozhak N., Semeriak I.Teaching communication strategies to the computer programming students //
Advanced Education. –2019. Vol. 6. № 12. – P. 49-54. (web of science)



DOI:https://doi.org/10.20535/2410-8286.167148

Статті у фахових збірниках наукових праць:
2)Микитенко Н. О. Конструювання і функціонування ефективної системи формування іншомовної професійної
компетентності майбутніх фахівців нефілологічного профілю // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія
Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. - Вип. 31. – С. 97-101 (фахове видання);
3)Микитенко Н. О. Реалізація диференційного підходу до формування іншомовної професійної компетентності
майбутніх фахівців природничого профілю // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Педагогіка.
Соціальна робота. – 2014. – Вип. 33. – С. 118-121(фахове видання);
4)Микитенко Н. О. Ієрархічна структура іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого
профілю // Педагогічний альманах:  Збірник наукових праць Південноукраїнського регіонального інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів, перейменованого у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». –
2014. – Вип. 24. – С. 69-76(фахове видання);
4)Микитенко Н. О. Особливості створення ефективного середовища формування і розвитку інваріантних компонентів
іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю // Науковий вісник Чернівецького
університету. Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 723. – С. 132-142. – 1,2 друк. арк.
(фахове видання);
5)Микитенко Н. О. Якісні показники ефективності технологій формування іншомовної професійної компетентності
майбутніх фахівців природничого профілю // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 89-96(фахове видання);
6)Микитенко Н. О., Сулим В. Т. Концепція поетапного розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх
фахівців нефілологічного профілю у вищих навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – № 4. – С. 17-24 (фахове видання);
7) Микитенко Н. О., Чорна І. Ю. Сучасні тенденції методики навчання іноземних мов і культур: застосування технологій
навчання // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія педагогіка та психологія. – 2018. – Вип.
28. – С. 215-221 (фахове видання);
8)Микитенко Н. О., Котловський А. М. Міжкультурна комунікація як умова формування іншомовної професійно-
комунікативної компетентності майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей // Педагогічний альманах: Збірник
наукових праць. – Херсон. – 2018. – Вип. 39. – С. 75-84 (фахове видання);
9) MykytenkoN., KishN., StoikaO. TechnologyofTeachingForeignLanguageAcademicWritingtoStudentsofNon-
PhilologicalSpecialities / N. Mykytenko, N. Kish, O. Stoika // Наука і освіта: Науково-практичний журнал
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – 2018. – Вип. 4. – С. 49-55
(фахове видання)
Підручники та навчальні посібники:
10)Микитенко Н. О., Рубель Н. В., Саламаха М. Я. EnglishforStudentsofEcology: підручник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана
Франка, 2015. – 214 с. (з грифом МОНУ);
11)Микитенко Н. О., Козолуп М. С., Рожак Н. В. Основи англомовної академічної комунікації для студентів та аспірантів
природничих спеціальностей: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224 с.;
12)Микитенко Н.О., Семеряк І. З. ITStudent’sEnglishHandbook: посібник з англійської мови для майбутніх програмістів. –
Тернопіль: Вектор, 2015. – 141 с.;
13)Mykytenko N., TsymbrovskaKh. GettingWell: SpeakingCourseforPediatricians: навч.-метод. посібник. – Drohobych :ТзОВ
«ТРЕК ЛТД», 2016. – 80 p.;
14)Mykytenko N., ChornaI. EnglishVocabularyinBusinessWrittenCommunicationforProspectiveMarketers: посібник з
англійської мови для майбутніх маркетологів: Тернопіль: ТНПУ-Вектор, 2016. – 96 с.;
15)Микитенко Н. О., Сулим В. Т., Козолуп М.С. Формування академічної компетентності: Курс англійської мови для
студентів та аспірантів природничих спеціальностей:DevelopingAcademicLiteracy: EAPforScienceMajors : навч. посіб. –
Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 182 с.;
16)Микитенко Н. О., Семеряк І. З., Рожак Н. В.EnglishFriendbookfor IT Gurus : навч. посібник. – Тернопіль : Вектор, 2019. –
188 с. 

Стажування: Національний університет «Львівська політехніка» 02.05.2018-01.06.2018 довідка № 756 від 11.06.2018
Участь у конференціях:
заступник голови організаційного комітету та голова програмного комітету ІІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Комунікація у сучасному соціумі» (м. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 8 червня 2018 р.): Н. Микитенко, М.
Мальська «Шляхи підвищення ефективності формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності
майбутніх фахівців сфери туризму»;
VII Междунар. научн.-практ. конф. (г.Минск, Белорусь, 15-17 мая 2014г.) : Mykytenko N., Kotlovskyi A. «Socio-
culturalcompetenceitsinterrelationwithinvariantcomponentsofforeignlanguagecommunicativecompetence»;
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній
соціокультурний процес» (м. Тернопіль, 11 – 12 листопада 2016) : Н. Микитенко «Організація самостійної роботи
аспірантів природничих спеціальностей з оволодіння англомовною професійно орієнтованою комунікативною
компетентністю»;
V Міжнародна конференція «Викладач  і студент в теорії та практиці педагогіки – контекст змін » (Люблін, Польща 20-
21 березня 2017): N. Mykytenko«TheroleneedsanalysisindefiningESPcourseobjectives»;
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний
процес» (м. Тернопіль, 8 – 9 грудня 2017): Н. Микитенко «Зміст формування англомовної академічної компетентності в
усному спілкуванні аспірантів природничих спеціальностей»;
7-а Міжнародна наукова конференція «Вчитель і студент в перспективі соціальних трансформацій» (Бєльсько-Бяла,
Польща, 25 березня 2019): MykytenkoN., KotlovskyiA. 
«SpecificfeaturesofbuildingESPlexicalcompetenceinprospectiveeconomists»

Науковий керівник 12 здобувачів, яким присуджено науковий ступінь кандидата наук: 
1)Рубель Н.В. «Підготовка майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі»,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013р., 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти;
2)Кокор М.М. «Підготовка майбутніх викладачів іноземної мови за професійним спрямуванням в університетах США»,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014р., 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти;
3)Терещук В. Г. «Формування англомовної лексичної компетенції студентів немовних спеціальностей в умовах
віртуального навчального середовища.» Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.
Ушинського, 2014р., 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови);
4)Рожак Н.В. «Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови в університетах Англії і Шотландії»,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014р., 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти;
5)Семеряк І.З. «Соціокогнітивний підхід до формування стратегій іншомовного професійно-орієнтованого спілкування
майбутніх програмістів з використанням інтернету» Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка, 2016р., 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови);
6)Цимбровська Х. І. «Методика формування у майбутніх лікарів-педіатрів професійно орієнтованої англомовної
компетентності в усному спілкуванні», Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка, 2017р., 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови);
7)Онуфрів А.Р. «Формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному
спілкуванні», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017р., 13.00.02 – теорія та методика
навчання (германські мови);
8)Чорна І.Ю. «Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-
технології», Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017р., 13.00.02 –
теорія та методика навчання (германські мови);
9)Івасів Н.С. «Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах»,
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2018р., 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
10)Скіба Н.Я. «Інтегроване формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей майбутніх
викладачів англійської мови для економічних спеціальностей», Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка, 2019р., 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови);
11)Шандра Н.А. «Формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному
спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах магістратури»,  Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019р., 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські
мови);
12)Бурак М.І. «Взаємопов’язане формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої
компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності», Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019р., 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські
мови).

220398 Яхонтова 
Тетяна 
Вадимівна

Професор 0 Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

Публікації за 5 років:
1. Yakhontova T. “The authors have wasted their time...”: Genre features and language of anonymous peer reviews Topics in
Linguistics. 2019. Vol. 20. Iss. 2. P. 67–89. (Scopus)
2. Kruse O., Chitez M., Bekar M., Doroholschi C., Yakhontova T. Studying and developing local writing cultures: An institutional
partnership project supporting transition in Eastern Europe’s higher education University Writing in Central and Eastern
Europe: Tradition, Transition, and Innovation Ed. by M. Chitez, C. I. Doroholschi, O. Kruse, L. Salski, D. Tucan. Cham : Springer,
2018. P. 29–44. (WoS)
3. Yakhontova T. Theory and Concepts of English for Academic Purposes, Ian Bruce. Palgrave Macmillan, Houndmills (2015).
228 p. Journal of English for Academic Purposes. 2016. Vol. 21. P. 135–137 (WoS)
4. Foreign language writing in Ukraine: Indefinite past but promising future? Second Language Writing in the Global Context:
Represented, Underrepresented, and Unrepresented Voices / ed. by T. Silva, J. Wang, J. Paiz, C Zhang. Beijing : Foreign
Language Teaching and Research Press, 2016. P. 239–258.
5. Yakhontova T. A linguistic and didactic model of teaching English research article writing to doctoral students. Іноземна
філологія. 2018. № 131. С. 166–173. (Index Copernicus)

Конференції за 5 років:
1. Yakhontova T., Bekar M. Communicating the writing process: How thesis writers speak about their experiences. 1st Literacy
Summit, 1-3 November 2018, Porto (Portugal).



2. Yakhontova T. The genre of anonymous peer review: Structure and language. ІІ Міжнародна науково-практичнf
конференція ‘Комунікація у сучасному соціумі” (Львів, 8 червня 2018 р.). 3. Яхонтова Т. В. Сучасна англомовна наукова
комунікація. Міжвузівський круглий стіл Одеса-Дрогобич “Англійська мова у 21 столітті: спосіб мислення, професійної
комунікації та діалогу культур”( 8 квітня 2016 р., м. Дрогобич).
4. Yakhontova T. Literacy situation in Ukraine. Meeting of COST ACTION IS1401 “Strengthening Europeans’ Capabilities by
Establishing the European Literacy Network”, April 19-20, 2016, Ljubljana (Slovenia).

Практичний досвід:
1. Головний редактор фахового збірника наукових праць “Іноземна філологія”.
2. Розробник і тренер Всеукраїнських літніх школ з академічного письма англійською мовою (Київ, 2015; Луцьк-
Світязь, 2017)

Участь у професійних спілках:
1. Член Європейської асоціації з викладання науково-академічного письма (European Association for the Teaching of
Academic Writing).
2. Член Європейської мережі з проблем грамотності (European Literacy Network).
3. Член благодійної організації “Українське фулбрайтівське коло”.
Керівництво аспірантами:
Підготувала 8 кандідатів філологічних наук  за спеціальністю 10.02.04 ‒ Германські мови
Керує 2 аспірантами

127597 Рижак 
Людмила 
Віталіївна

Доцент 0 Філософія 1.Рижак Л. Дегуманізація життя: соціально-технологічні виклики сучасності / Л. Рижак // Вісник ЛНУ. Серія
філософсько-політологічні студії, 2019. – Вип. 22. – C. 89-95. (0,5) (Index Copernicus).
2.Рижак Л. Технонаука: постлюдина та відповідальність за її майбутнє / В. Мельник, Л. Рижак // Наукові праці.
Науковий журнал. Серія “Філософія”. – Миколаїв, 2017. – Вип. 288. – Том.300. – С.84-90. (0,75 д.а.) (Index Copernicus).
3.Рижак Л. Ризик як маркер технологічної інноваційності суспільства / Л. Рижак // Вісник ЛНУ : Філософсько-
політологічні студії, 2017. – Вип. 12. – C. 132-138. (0,5) (Index Copernicus).
4.Ryzhak L. Sustainable development of humanity: joint responsibility for the future / L. Ryzhak  // Studium Europy srodkovej i
wschodniej. – Polrocznik. – Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej. – Kutno, 2018. – P. 100-111 (0, 75 д.а., англ).
5.Рижак Л. Людина в лабіринтах віртуальної комунікації мережевого суспільства / Л. Рижак // Quo vadis, hunanitas? –
Warszawa – Lwow – Kijow :  Wydawnictwo VERBINUM, 2017. – S. 67-75.  (0,5 д.а.) ( розд. колективної монографії).
6.Рижак Л. Соціальні аспекти наукового пізнання у контексті віртуальних можливостей / Л. Рижак // Філософія.
Пізнання. Наука : колект. моногр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.87-104.
Тези на міжнародних конференціях:
1.Рижак Л. Гуманітарна компетентність у структурі економічної освіти / Л. Рижак // зб. тез Міжн. наук.-практ. конф.
“Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення”. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 176-178.
2.Рижак Л. Інформаційно-мережеве суспільство: віртуалізація освітніх практик / Л. Рижак // Збірник наукових праць
“Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі: національний та
інтернаціональний аспекти” (за матер. XV міжн. наук.-прак. конф). – Монреаль: СРМ “ASF”,  2017. – С. 4-6.
3.Рижак Л. Аксіологічні засади комунікативної толерантності у соціальних Інтернет-мережах / Л. Рижак // Матеріали
міжн. наук.-практ. конф. “Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук”. – Київ: ГО
“Київська наукова суспільнознавча організація”, 2016. – C. 74-76.
Науковий керівник аспірантів – Лучак А-М., Мамчак С., Боднар В., Федишин М.
Стажування: Національний лісотехнічний університет України, Програма стажування та звіт про її виконання, 15
травня березня 2017 р.
Член редколегії “Вісника ЛНУ. Серія : філософські науки”.

153603 Сафонік Лідія 
Миколаївна

Доцент 0 Філософія 1.Сафонік Л. Відкриті системи як спроба деконструкції метафізики тотальності / Л. Сафонік // Схід. Аналітично-
філософський журнал. – Донецьк: Вид-во “Український культурологічний центр”, 2014. – №. 1 (127). – С. 199–203. 
2.Сафонік Л. Знекоріненість як можливість витворення сенсу життя у сучасному соціальному просторі / Л. Сафонік //
Науковий журнал “ScienceRise”. – № .1 (1). – Харків, 2014. – С. 99–107. 
3.Сафонік Л. Безпритульність як можливість витворення cенсу життя (на прикладі філософської позиції Еміля Сьорана)
/ Л. Сафонік  // Університетська кафедра. – № 4. – К. : КНЕУ, 2015. – С. 149–156. 
4.Сафонік Л. Смислова мозаїчність людського буття // Гілея : [збірник наукових праць]. – К. : “Вид-во “Гілея”, 2016. –
Вип. 114 (11). – С. 232– 236
Сафонік Л. Питання щодо розрізнення деяких подібних термінів в українській філософській дослідницькій літературі //
Альманах “Університетська кафедра” КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – 2018. – Вип. 6. – С. 75–84.
5.Засади формування ідентичності в Україні у контексті сучасних викликів // Вісник Львівського університету. – ЛНУ
імені Івана Франка. – Львів, 2019. – Вип. 22. – С.
6.Вплив деструктивної методології  М. Гайдегера на формування процедур смислоконституювальної діяльності //
Вісник Львівського університету. – ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2019. – Вип. 22. – С. 36–45.
7.Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія  / Л. Сафонік. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350
с.
Тези:
1.Сафонік Л. Кризовий стан сучасної антропології як наслідок дискурсу етноцентричного домінування та нав’язування
смислів / Л. Сафонік // Перша міжнародна мультидисциплінарна конференція / Наукові записки Міжнародного
гуманітарного університету : [зб. наук. праць]. – Одеса : Фенікс,  2015.– Вип. 23. – С. 212–213.
2.Сафонік Л. Місце мови у процесах смислоконституювання дискурсів / Лідія Сафонік // Міжнародна  наукова
конференція “Sapere aude!” Український Вільний Університет: 1941–2015 (До 70-річчя УВУ в Німеччині) //  Науковий
збірник   Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 2015. – Випуск 1. – Мюнхен, 2015. – С. 198–203.
3.Сафонік Л. Звивистий шлях діалогу та порозуміння / Л. Сафонік // Міжнародна конференція «Філософія діалогу й
порозуміння  в побудові європейської й світової спільнот». – Львів, 2016. – С. 206–208.
4.Сафонік Л. «Світло й полум’я» філософії Ф. Ніцше // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Філософія і музика (до 150-ліття знайомства Ріхарда Вагнера і Фрідріха Ніцше)». Львів, 7–9 листопада 2018. –С. 180–
184.
5.Сафонік Л. «Мода» на метафізику»// Філософські обрії сьогодення ; збірник наукових праць / за заг. ред. Берегової, Г.
Д., Рупташ Н. В. – Херсон: ДВНЗ ≪ХДАУ≫, 2018. – С. 219–220
Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка
Стажування: докторант кафедри філософії ЛНУ імені Івана Франка (2014-2017) ДД № 006747.
Член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02; член редколегії часопису з філософії “Гуманітарні візії” НУ “Львівська
політехніка”; член редколегії міжнародної науково-практичної конференції “Свідомість, мозок, мова: актуальні
проблеми та міждисциплінарні дослідження” (Львів, 2018).

28635 Поляруш Борис 
Юрійович

Доцент 0 Філософія 1. Поляруш Б. Рецепція діалогу в філософії Юргена Габермаса / Борис Поляруш // Діалог і порозуміння для
європейської і світової спільнот (із залученням творчого досвіду Львівсько-Варшавської школи) : колективна
монографія / А. Гуральські, А. Карась, С. Пролєєв, Я. Лащик, М. Зарічний, М. Братасюк, М. Бойченко, Л. Сафонік, І.
Добропас та ін. ; за заг. ред. проф. А. Ф. Карася. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 216 с. – С. 68–76. – 0,75 д.а.
2. Поляруш Б. Трансформація публічного простору сучасного міста / Борис Поляруш // Вісник Львівського університету.
Серія філософські науки. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 19. – С. 48–55. – 0,5 д.а.
3. Поляруш Б. Можливості та майбутнє діалогу в сучасному суспільстві / Борис Поляруш // Development and
modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Lublin: Izdevnieciba
“Baltija Publishing”, 2017. – С. 189–207. – 1 д.а.
4. Поляруш Б. Поняття «відкритості» як основна характеристика демократичного суспільства / Борис Поляруш //
European Applied Science / Wissenschaftliches Magazin. – Stuttgart, 2017. – № 4. – P. 55–58. Режим доступу:
http://www.ortpublishing.ru/statji_avtorov_eas_N4_2017).
Стажування: Львівська національна                                         музична академія імені М.Лисенка, Програма стажування
та звіт про її виконання, 12 червня 2017 р.

189088 Царик Йосиф 
Володимирович

Завідувач 
кафедри

0 Еволюційні 
процеси в 
екосистемах

1) Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за загальною ред. О.Є. Пахомова –
Харків: Фоліо, 2014. – 666 с.
2) Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся [текст]:
моногр. / [Й. В. Царик, І. М. Горбань, О. С. Решетило]. – [за ред. Й. В. Царика]. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 120.
3) Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати) / Микітчак Т., Решетило О., Костюк А. [та ін.]. - Львів:
ЗУКЦ, 2014. - 288 с. (монографія).
4) Царик Й.В. Консорція як елементарна одиниця еволюції // Біологічні Студії, 2017. Т.11 / №2. – С. 141-144.
5) Roth M., Tsaryk I.V., Kruhlov I., Nobis R. The Dnister Projeck – targets and characteristics of the investigation Aren //
Trausformation processes in the Western Ukraine: Concepts for a Substamble land Use. – Berlin: Weiβensee Ve lag, Ờkologie,
2008. – P .21–29.

2118 Капрусь Ігор 
Ярославович

Доцент 0 Науковий семінар Індекс Гірша (h-індекс) за Sсopus: 8
Загальна кількість статей у журналах та збірниках наукових праць, що індексуються у міжнародних базах даних (Web
of Science Core Collection, Sсopus): 29
(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55972164800; https://orcid.org/0000-0002-3163-4482;
https://www.researchgate.net/profile/Igor_Kaprus)
За останні 5 років опубліковано 34 наукових праці, деякі з них:
Гнатів П. С., Капрусь І.Я., Хірівський П.Р. та ін. Екологія та середовищезнавство як науки і спеціальності. Наукові
записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Біол. 2019. № 2, 76. С. 64-71.
Гнатів П.С., Нечай О.С., Хірівський П.Р., Капрусь І.Я., Бучко А.М. Cтановлення і сучасна концепція екології людини //
Вісник проблем біології і медицини – 2018 – Вип.1, том 1 (142). – C. 11–15.
Мерза С.П., Капрусь І.Я. Фауна й населення колембол агроценозів Малого Полісся, Наукові записки Державного
природознавчого музею. 2019. Вип. 35. С. 97–110.
Гоблик К.М., Орлов О.Л., Рагуліна М.Є. Капрусь І.Я. Умови існування і структура угруповань колембол (Сollembola) у
лучних біотопах Закарпатської низовини. Наукові записки Державного природознавчого музею. 2019. Вип. 35. С. 75–
82.
Гоблик К.М., Капрусь І.Я. Урбаногенна трансформація угруповань колембол Закарпатської низовини // Природа
Західного Полісся та прилеглих територій. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 163–171.
Капрусь І.Я. Значення природно-історичних факторів у хорології різноманіття колембол// Наукові записки Державного
природознавчого музею. – Львів, 2018. – Вип. 34. – С. 87–98.
Капрусь І.Я., Гоблик К.М.. Екологічна та созологічна оцінка ґрунтів Закарпатської низовини за угрупованнями



колембол // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2015. – Вип. 31. – С. 45–58.
Капрусь І.Я. Вплив географічних факторів на таксономічне багатство ґрунтової фауни колембол // Праці Наукового
товариства ім. Шевченка. Екологічний збірник. – 2016. – Том. 46. – С. 169–179.
Sterzynska M., Shrubovych J., Kaprus’ I. Effect of hydrologic regime and forest age on Collembola in riparian forests // Applied
Soil Ecology.   2014. – 75. – P. 199–209.
Kaprus’ I.J., Weiner W., Paśnik G. Collembola of the genus Protaphorura Absolon, 1901 (Onychiuridae) in the Eastern Palearctic:
morphology, distribution, identification key // ZooKeys – 2016. – № 620. P. 119–150.
Kaprus’ I.J., Paśnik G. New Siberian “spineless” species of Thalassaphorura Bagnall, 1949 (Collembola, Onychiuridae), with a
key to world species of the genus // Zootaxa. – 2017. – Vol. 4362 (2). – P. 225–245.
Weiner W.M., Stebaeva S.K., Kapruś I.J. A new species of Psyllaphorura Bagnall, 1948 (Collembola, Onychiuridae) from the Altai
Mountains with a key to world species of the genus. Annales Zoologici. 2019. Vol. 69, № 4. P. 669-673.
Kaprus’ I., Shayanmehr M., Kahrarian M. Yoosefi Lafooraki E. Three new species of Onychiuridae Lubbock, 1871(Collembola,
Poduromorpha) from Iran // Zootaxa. – 2017. – Vol. 4291 (2). – P. 335–346.
Özata M.A., Sevgili H., Kaprus’ I.J. New records of springtail fauna (Hexapoda: Collembola: Entomobryomorpha) from Ordu
Province in Turkey // Turkish Journal of Zoology. – 2017. – Vol. 41. – P. 24–32.
Довід науково-організаційної роботи:
Вчений секретар Державного природознавчого музею НАН України протягом 10 років.
Завідувач наукового відділу Державного природознавчого музею НАН України протягом 15 років.
Керівництво темами фундаментальних наукових досліджень НАН України: 1) «Еволюція та хорологія різноманіття
модельних груп флори і фауни України» (№ держреєстрації № 0111U002181, термін виконання 2011-2015 рр.).
2) «Природно-історичні та ландшафтно-зональні фактори диференціації регіональних фаун і флор України»  (№
державної реєстрації – 0116U000303, термін виконання: 2016–2020 рр.)
Досвід проведення наукових експертиз:
Експерт Наукової ради за фаховими напрямами МОН України (секція 15 «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми
медичних наук»).
Член Львівської системи дослідників на конкурсній основі та член Української науково-дослідної асоціації.
Керівництво дисертаціями:
Підготував 3 кандидатів біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Член Українського ентомологічного товариства, Наукового товариства ім. Тараса Шевченка та Польського
таксономічного товариства, член ради рецензентів щорічника «Zarządzanie ochroną przyrody w lasach» (Польща).
Головний редактор фахових наукових видань «Наукові записки Державного природознавчого музею» і «Вісник
Львівського національного аграрного університету. Серія Агрономія». Член редакційної колегії фахового видання
«Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Біологія», а також наукового
щорічника «Праці наукового товариства ім. Т. Шевченка. Екологічна комісія».
Експерт Наукової ради за фаховими напрямами МОН України (секція 15 «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми
медичних наук»).

56394 Джура Наталія 
Миронівна

Доцент 0 Педагогічна 
практика

Досвід роботи на посаді доцента кафедри екології: навчальні плани, освітньо-наукові програми, НМК, силабуси різних
екологічних дисциплін, організація і проведення педагогічної (асистентської) практики, науковий керівник здобувачів,
лектор відповідних курсів.
   Публікації за тематикою дисципліни:
1) Педагогічна практика з екології : методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної практики
студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування / укл. Н.М. Джура. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 32
с.
2) Джура Н. М. Інноваційні технології навчання в системі шкільної екологічної освіти : навчально-методичний посібник
/ Н.М. Джура. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
3) Мамчур З.І. Практична підготовка магістрів екології : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності
101 – Екологія, спеціалізації «Охорона довкілля та екоосвітня діяльність для сталого розвитку» / З.І. Мамчур, Н.М.
Джура. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с.
Підвищення кваліфікації на базі Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: з 21.02.2012 по
15.03.2012 (свідоцтво №36308 від 16.03.2012); 
з 17.10.2016 по 18.11.2016 (свідоцтво №003125 від 02.12.2016).
 Прослухала та успішно завершила дистанційний навчальний курс  «Методична діяльність в умовах децентралізації
освіти в Україні» для педагогічних працівників закладів освіти (Сертифікат №LM516623 від 14.01.2020), суб’єкт
підвищення кваліфікації – ТОВ «Всеосвіта».

56394 Джура Наталія 
Миронівна

Доцент 0 Науковий семінар • Дидактичне стажування на кафедрі агроекології економічного факультету  Жешувського університету (Польща) з
17 по 25 січня 2005 року. Сертифікат про стажування (24.01.2005 р.)
• Підвищення кваліфікації на базі Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  з 17.10.2016 по
18.11.2016 (свідоцтво №003125 від 02.12.2016).
• Публікації за тематикою наукового семінару:
1) Мамчур З.І. Практична підготовка магістрів екології : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності
101 – Екологія, спеціалізації «Охорона довкілля та екоосвітня діяльність для сталого розвитку» / З.І. Мамчур, Н.М.
Джура. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с.
2) Джура Н. М. Інноваційні технології навчання в системі шкільної екологічної освіти : навчально-методичний посібник
/ Н.М. Джура. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
3) Мамчур З.  Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні / З. Мамчур, Н. Джура, О. Думич, М. Чуба,
Ю. Драч, І. Подан // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018
(28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 55-58. Sustainable Development – state and
prospects: Proceedings of the International Scientific Symposium SDEV‘2018 (28 February–3 March 2018, Lviv-Slavske,
Ukraine). – Lviv, 2018. – 343 p.
4) Джура Н.М. Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів рослинами Faba bona Medic. (Vicia faba L.) //
Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2011. – Вип. 57. С.117-124.
5) Джура Н.М. Можливості використання рослинних тест-систем для біомоніторингу нафтозабруднених ґрунтів //
Біологічні Студії / Studia Biologica. 2011. Том 5/№3.  С. 183–196. (ISSN 1996-4536). 

56394 Джура Наталія 
Миронівна

Доцент 0 Військові аспекти 
деградації 
біосфери

Курс (електронний) на платформі Moodle http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id= 2
      Публікації за тематикою дисципліни: 
1) Джура Н. М. Військові аспекти деградації біосфери / Н. М. Джура // Екологічний вісник, 2020. – С. 10-15.
2) Dzhura N. Phytoevaluation of toxicity of soils under the influence of military actions in Ukraine / N. Dzhura, N.Trishch, І.
Podan, М. Dzhura, Z. Mamchur // ХІV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів ”Молодь і поступ біології” :
збірник тез, 10 – 12 квітня 2018 р. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 157.
3) Мамчур З.І. Практикум  з «Екології грибів з основами фітопатології» та «Радіоекології» для  студентів-екологів
заочної форми навчання / З.І. Мамчур, Н.М. Джура, М.В.  Чуба. – Львів : Львівський національний університет імені Івана
Франка, 2017. – 104 с.
4) Джура Н. М. Екологічні виміри Чорнобильського лиха (до 30-ї річниці Чорнобильської трагедії / Н. М. Джура //
Екологічний вісник. – №5, 2016. – С. 10-12.
5) Мамчур З.  Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні / З. Мамчур, Н. Джура, О. Думич, М. Чуба,
Ю. Драч, І. Подан // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018
(28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 55-58. Sustainable Development – state and
prospects: Proceedings of the International Scientific Symposium SDEV‘2018 (28 February–3 March 2018, Lviv-Slavske,
Ukraine). – Lviv, 2018. – 343 p.
6) Пат. 16345 Україна, МПК А01В 79/00 А01В 79/02 2006.01) А01С 21/00. Спосіб очищення ґрунтів, забруднених нафтою
/ Н.М. Джура, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек: заявник і власник Львівський національний університет  імені Івана Франка. –
№ u 2005 11816; заявл. 12.12.05; опубл. 15.08.06. Бюл. №8.
7) Пат. 60481 Україна, МПК (2011.01) А01В 79/02 (2006.01) В09С 1/00. Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів /
Н.М. Джура, О.І. Романюк, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек: заявники –  Львівський національний університет імені Івана
Франка, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка
НАН України, власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – №u2010 12943; Заявл. 01.11.2010;
Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12, 2011 р. – 9 с.
8) Пат. 73287 Україна, МПК А01В 79/02 С 1/00. Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою / О.І. Величко, О.І.
Романюк, Н.М. Джура, О.І. Терек: заявники –  Львівський національний університет імені Івана Франка, Відділення
фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, власник –
Львівський національний університет імені Івана Франка. – №u201114214; заявл. 01.12.2011; опубл. 23.09.2012; Бюл.
№18.
9) Джура Н.М. Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів рослинами Faba bona Medic. (Vicia faba L.) //
Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2011. – Вип. 57. С.117-124.
10)  Джура Н.М. Можливості використання рослинних тест-систем для біомоніторингу нафтозабруднених ґрунтів //
Біологічні Студії / Studia Biologica. 2011. Том 5/№3.  С. 183–196. (ISSN 1996-4536).
Керівник науково-дослідних проектів студентів та учнів – членів МАН України:
1) «Екологічні проблеми Яворівського військового полігону» (курсова робота Васько І. Г., 2018);
2) «Фітооцінка токсичності ґрунтів Яворівського військового полігону» (дипломна робота Васько І. Г., 2019);
3) «Фітооцінка токсичності ґрунтів за впливу військових дій в Україні» (наукова робота ученицю 11 класу гімназії
«Гроно» м. Львова Тріщ Н., яка брала участь у Всеукраїнських конкурсах: «Intel Еко Україна 2018» (ІІІ місце),
національному етапі конференції «ICYS-Україна 2018» (ІІІ місце) і Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (І місце на ІІ етапі Конкурсу).
Нагороджена Подякою як науковий керівник роботи «Фітооцінка токсичності ґрунтів за впливу військових дій в
Україні», яка посіла ІІІ місце у категорії «Навколишнє середовище» Всеукраїнського конкурсу "Intel Еко Україна 2018"
(Наказ Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України №17 від 09.02.2018).
Наукові стажування у Відділенні фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.
Литвиненка  НАН України: з 28.04 по 27.06. 2014 р. Звіт про стажування затверджено на засіданні кафедри екології
(протокол №22 від 08.07.2014 р.), посвідчення про стажування №01 від 27.06.2014 р.);  
з  04.03. по 04.06. 2019 р. Звіт про стажування затверджено на засіданні кафедри екології (протокол №15 від
10.06.2019 р.), посвідчення від 04.06.2019 р.)
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0 Науковий семінар Курс (електронний) розроблено в системі мудл
відповідність тем:
Глобальні зміни клімату. Вплив змін клімату на біоту – у межах Договору з ДФФД від 2017 р. разом з Інститутом



екології Карпат НАН  України була науковим керівником від Університету теми «Вплив змін клімату на середовище
існування популяцій раритетних видів рослин високогір'я Українських Карпат»» 2017-2018
Сучасна система органічного світу – проведення відповідних семінарів на кафедрі у попередні роки.
Моніторинг довкілля за станом біоти – наукові дослідження за станом бріофітів і судинних рослин.
Тенденції розвитку вищої освіти в сучасному світі. Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості у
вищій освіті (ESG) – тренінги і отримання відповідних сертифікатів, експерт Національного агентства з якості вищої
освіти.
Антропогенна трансформація екосистем: стан вивчення і проблематика, Созологічні аспекти в наукових дослідженнях
кафедри / Збереження біорізноманіття – наукові дослідження.
Цілі сталого розвитку: українські реалії,
Стратегія державної екологічної політики й України й Львівської області - участь у роботі Громадських рад ЛОДА й
департаменту екології, робочих групах з розроблення стратегії сталого розвитку Львівської області.
Організація науково-дослідної роботи, Methodology. Scientific method
Science terminology. Ecology terminology
Моніторинг довкілля за станом біоти
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1. Курс розроблено в системі мудл
2.Наукові дослідження стосуються курсу: вивчення бріофітного компоненту та моніторингу стану атмосферного
повітря геосоціосистем (насамперед урбоекосистем Львова та інших промислових міст Львівської області).
3. Участь у Soros Foundation project “Assessment of Pollution of Lviv's Water Basins: Facts, Perceptions and
Recommendations” (1999-2001).
4.Стажування в Міністерстві екології, вивчення біорізноманіття та моніторингу за станом біоти в екосистемах.
5.Стажування в Інституті екології Карпат НАНУ, ознайомлення з методами комплексного вивчення екосистем і
геосоціосистем.
6.Член робочих груп «Екологія» із розроблення і затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Львівської
області на 2019–2020 р., а також на 2021–2027 роки.
7.Наявність відповідних публікацій:
1) Мамчур 3.І. Антропогенна трансформація епіфітної бріофлори м. Львова та його околиць / 3.І. Мамчур // Вісник
Львівського університету. Сер. біол. –  2003. –  Вип. 34. – С. 135-141.
2) Мамчур З. И. Бриоиндикация загрязнения атмосферного воздуха в городе Львове (Украина) и окрестностях при
помощи эпифитных мохообразных // Матер. междун. конф. «Экологические и гидрометеорологические проблемы
больших городов и промышленных зон» (25 – 27 октября 2006.) – СПб.: изд. РГГМУ, 2006. – С. 71 – 73.
3) Мамчур З.И. Анализ состояния водных объектов г. Львова и их использование с рекреационной целью / З.И. Мамчур,
Л.С. Вовканыч, И. С. Хамар // Вестник БГТУ. –  2004. – №8, часть III. – С. 46-48.
4) Мамчур З.І. Бріоіндикація забруднення повітря у місті Львові та на околицях / З.І.  Мамчур // Вісник Львівського
університету. Сер. біол. – 2005. Вип. 40. – С. 59-67.
5) Мамчур З.І. Мохоподібні в умовах різних ступенів гемеробності / З.І. Мамчур // Матеріали ХІІ  з’їзду Українського
ботанічного товариства  (15-18 травня 2006 року, м. Одеса). – Одеса, 2006. - С. 237
6) Мамчур З.І. Поширення епіфітних мохоподібних в умовах урбанізованого середовища / З.І. Мамчур // Вісник
Львівського університету. Ceр. біол. –  2004. – Вип. 36. – С. 70-77.
7) Мамчур З.І. Урбанофільні епіфітні мохоподібні / З.І. Мамчур // Вісник Львівського університету. Сер. Біол. – 2010. Вип.
54. – С. 115 – 122
8) Мамчур З. Особливості епіфітних бріофітів в умовах урбоекосистем / З. Мамчур, І. Більська // Вісник Львівського
університету. Сер. біол. – 2013. – Вип. 61. – C. 125 – 132.
9) Думич О.Я., Мамчур З.І., Джура Н.М., Цвілинюк О.М. Біоіндикаційні аспекти оцінки забруднення водойм // Ресурси
природних вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання // Матеріали Чотирнадцятої
Міжнародної науково-практичної конференції: збірник наукових статей. – Львів, 28– 29 травня, 2015р. – Львів: ЛвДЦНІІ,
2015. – 213c.
10) Джура Н. М. Біомоніторинг нафтозабруднених ґрунтів / Н. М. Джура, О. М. Цвілинюк, З. І. Мамчур, О. Я. Думич //
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку
суспільства. Європейський досвід і перспективи". – Львів : ЛДУ БЖД. – 2015. – С. 61 – 62.
11) Wrzesień M, Denisow B, Mamchur Z, Chuba M, Resler I. Composition and structure of the flora in intra-urban railway areas.
Acta Agrobot. 2016;69(3):1666. DOI: https://doi.org/10.5586/aa.1666
12) Джура Н., Подан І., Мамчур З. Вплив довготривалого нафтового забруднення на вміст фотосинтетичних пігментів
рослин (на прикладі Старосамбірського нафтового родовища) // IV Міжнародна конф-я «Онтогенез рослин у
природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти» (Львів, 4-5 листопада 2017
року). - С. 88 – 89.
13) Антоняк Г. Л. Показники якості води в об‘єктах гідросфери на територіях з різним рівнем антропогенного
навантаження / Г. Л. Антоняк, З. І. Мамчур, Н. Є. Панас, О. Є. Бубис, О. М. Савицька, О. Я. Думич. // Ресурси природних
вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали 16 міжн. Наук.-
практ.конференції (м. Львів, 25–26 травня, 2017р.): зб. наук.статей – Львів: Національний університет «Львівська
політехніка», 2017. С.63– 65.
14) Dzhura N. Phytoevaluation of toxicity of soils under the influence of military actions in Ukraine / N. Dzhura, N.Trishch, І.
Podan, М. Dzhura, Z. Mamchur // ХІV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів ”Молодь і поступ біології” :
збірник тез, 10 – 12 квітня 2018 р. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 157.
15) Мамчур З., Антоняк Г., Драч Ю., Поліщук О., Туз О. Бріофіти екотопів з інтенсивним антропогенним навантаженням
в урбоекосистемі Львова (Вінниця) // VІ-й в сеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology–
2017), 25–27 вересня, 2019. Збірник наукових праць. – Вінниця: ВНТУ, 2019. С. 125–126.
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Навчальні посібники:
1. Мамчур З.І., Антоняк Г.Л., Бублик Я.Ю. Лабораторний практикум із курсу «Екологія грибів з основами фітопатології».
Львів : Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 104 с.
2. Антоняк Г.Л., Снітинський В.В., Панас Н.Є. та ін. Різноманітність живих організмів. Львів: Видавничий центр ЛНАУ,
2001. – 133 с.
Монографії:
1. Антоняк Г.Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О., та ін.. Екологія грибів. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка (Серія «Біологічні
студії»). – 2013. – 600 с.
2. Антоняк Г.Л., Влізло В.В., Іскра Р.Я. та ін. Кальцій в організмі тварин і людини. К.: Аграрна наука, 2019. 245 с.
Розділи у колективних монографіях:
1. Lupak O., Klepach H., Antonyak H. Marigold (Calendula оfficinalis L.) and its components as a source of biologically active
substances. In: Ecology and Human Health. – Chapter 5. – Krynski A., Tebug G. K., Voloshanska S. (eds.). – Czestochowa :
Educator , 2018. – P. 65 – 76.
2. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Івасівка А.С., Антоняк Г.Л., Гойванович Н.К., Стецик Р.Д. Поширення та біологічні
властивості лікарських рослин Дрогобицького району. Розділ 23 в книзі: Human health: realities and prospects.
Monographic series. Vol. 2. «Health and Environment», edited by N. Skotna. Drohobych: Posvit, 2017. – Р. 239–251.
3. Лупак О., Клепач Г., Антоняк Г. Біологічно-активні властивості природної та культурної форм Matricaria recutita L.
Розділ 8 в книзі: Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 1. “Promoting healthy lifestyle”, edited
by Nadiya Skotna, Drohobych: Posvit, 2016. – P. 59–65.
Оглядові та експериментальні статті:
1. Поліщук О.І., Антоняк Г.Л., першин О.І.  Акумуляція металів у гаметофітах деяких видів мохів на території міста
Львова (Україна). Вісник проблем біології і медицини. 2019. Вип. 3. Т.1(152). C. 58–62.
2. Polishchuk A.I., Antonyak H.L. Accumulation of heavy metals in gametophytes of the epilithic mosses. Biol. Stud. 2019:
13(2); 21–28.
3. Антоняк Г.Л., Багдай Т.В., Першин О.І. та ін. Метали у водних екосистемах та їх вплив на гідробіонти. Біологія
тварин. 2015. Т. 17. № 2. С. 9–24.
4. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І., Першин О.І. та ін. Біологічна доступність металів та їх акумуляція в тканинах рослин.
Вісник проблем біології і медицини. 2015. Вип.3. С.11–16.
5. Лупак О.М., Ковальчук Г.Я., Антоняк Г.Л. Порівняльний аналіз інтегральної антиоксидантної активності суцвіть
рослин Calendula officinalis L., вирощених в умовах Передкарпаття за дії біостимуляторів росту. Біоресурси і
природокористування. – 2018. – Т. 10, № 1–2. С.58–63.
6. Лупак О., Клепач Г., Антоняк Г. Вплив біостимуляторів на активність ензимів антиоксидантної системи у рослинах
Calendula officinalis L. в умовах Західного Лісостепу України. Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Т. 11 № 3–4. – С.
28–29.
7. Лупак О.М., Ковальчук Г.Я., Антоняк Г.Л. Потенціометричне визначення антиоксидантної активності екстрактів
рослин Calendula officinalis L. за впливу біостимуляторів росту. ScienceRise: Biological Science. – 2017. – Т. 6 (9). – С. 10–
13.
8. Багдай Т., Панас Н., Антоняк Г. Короп звичайний (Cyprinus carpio L.) у водних екосистемах та аквакультурі. Вісник
Львівського національного аграрного ун-ту: агрономія. – 2016. – № 20 (39). – С. 182–196.
9. Багдай Т.В., Снітинський В.В., Антоняк Г.Л. Процеси пероксидного окиснення ліпідів і антиоксидантний метаболізм
у клітинах крові коропа. Вісник Львівського національного аграрного університету : агрономія. – 2012. – № 16. – С. 645–
650.
10. Снітинський В.В., Антоняк Г.Л., Сологуб Л.І. Роль селену в регуляції імунної функції тварин. Вісник аграрної науки. –
2006. – Спец. випуск. Серпень. – С. 77-82.
11. Антоняк Г.Л., Панас Н.Є., Снітинський В.В. Вплив умов гіпоксії на активність ферментів енергетичного обміну в
еритроцитах тварин. Вісник Львівського університету. Серія біол. – 2004. – Вип. 37. – С.60-66.
12. Панас Н.Є., Антоняк Г.Л., Снітинський В.В. Інтенсивність еритропоезу і функціональні властивості гемоглобіну за
умов нестачі кисню. Вісник Львівського університету. Серія біол. – 2003. – Вип. 34. – С.57-64.
13. Антоняк Г.Л., Снітинський В.В., Панас Н.Є. та ін. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на процес
специфічного зв’язування інсуліну клітинами системи гемопоезу тварин.. Вісник Львівського державного аграрного
університету. – 2003. – № 7 (Агрономія). – С.79–84.
14. Антоняк Г.Л., Снітинський В.В. Активні форми кисню і антиоксиданти у функціональній активності живих систем.
Вісник аграрної науки. – 2001. – Спеціальний випуск, вересень. – С.48–55.
15. Антоняк Г.Л., Бабич Н.О., Сологуб Л.І., Снітинський В.B. Утворення активних форм кисню та система
антиоксидантного захисту в організмі тварин. Біологія тварин. – 2000. – T. 2. – № 2. – С. 34-43.
Тези доповідей:
1. Мамчур З., Антоняк Г., Драч Ю., Поліщук О., Туз О. Бріофіти екотопів з інтенсивним антропогенним навантаженням в
урбоекосистемі Львова. Матеріали VII Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю. Вінниця, 25–27 вересня
2019 р. – С.125.
2. Лесів М.С., Антоняк Г.Л. Акумуляція важких металів у тканинах макрофітів, зібраних у водоймах міста Львова.



Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвяченої 135
річниці від дня народження Я. О. Парнаса. Львів, 9–11 квітня 2019 р. Львів, 2019. – С. 201–202.
3. Лесів М.С., Антоняк Г.Л. Акумуляція металів і стан антиоксидантної системи у рослинах Lemna minor L., зібраних в
озерах Яворівського району Львівської області. Матеріали ХІV конференції молодих вчених «Наукові, прикладні та
освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів». Київ, 23–24 жовтня 2019 р. – С. 35–36.
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Сучасні тенденції в екології

Знання екологічних проблем сучасності, 
сучасних тенденцій розвитку екології, 
стратегії державної екологічної 
політики України, основних напрямів 
наукових досліджень у сфері екології, 
актуальних завдань екології на 
сучасному етапі науково-технічного 
прогресу. 

Вміння аналізувати сучасні напрями 
розвитку екології, аналізувати і 
застосовувати сучасні підходи до 
вирішення конкретних екологічних 
проблем, визначати основні напрями 
екологічного менеджменту і 
міжнародної співпраці в сфері екології 
та захисту навколишнього середовища, 
здійснювати наукові дослідження у 
сфері екології, аналізувати і 
застосовувати світовий досвід під час 
здійснення екологічних досліджень.
Знання основних тенденцій 
техногенних змін у компонентах 
довкілля за сучасних умов, принципів 
екологічного прогнозування і 
моделювання стану навколишнього 
середовища, методологічних і 
теоретичних основ управління 
екологічними ризиками, сучасних 
технологій у сфері екологічного 
моніторингу та екологічної оцінки стану 
навколишнього середовища, санації та 
ремедіації компонентів довкілля, 
принципів застосування нанотехнологій 
в екології, основних механізмів впливу 
екологічних чинників на клітинному та 
молекулярному рівнях, адаптаційних 
процесів в екосистемах.

Вміння брати участь у наукових 
дискусіях щодо екологічних проблем у 
сучасному світі й Україні, 
оприлюднювати власні висновки щодо 
перспективних напрямів екологічних 
досліджень та сучасних тенденцій 
розвитку екології, апробувати 
результати власних досліджень на 
наукових конференціях та в наукових 
публікаціях.

Отримання навичок розробляти науково 
обґрунтовані пропозиції щодо шляхів 
вирішення екологічних проблем 
сьогодення, визначати основні напрями 
ремедіації компонентів навколишнього 
середовища та санації забруднених 
територій і акваторій, розробляти 
екологічні моделі та прогнозувати 
розвиток екологічних процесів, 
ініціювати проведення 
природоохоронних заходів і підготовку 
комплексних проектів у галузі екології.

традиційні технології навчання (лекції, 
індивідуальні заняття); інноваційні 
технології навчання (проблемні лекції, 
семінари-дискусії, презентації, аналіз 
конкретних ситуацій (кейс-метод), 
творчі індивідуальні завдання. 

традиційні технології навчання (лекції, 
індивідуальні заняття); інноваційні 
технології навчання (проблемні лекції, 
семінари-дискусії, презентації, аналіз 
конкретних ситуацій (кейс-метод), 
колаборативне навчання, творчі 
індивідуальні завдання. 

дискусія, індивідуальна співбесіда, 
підготовка презентацій, написання есе

дискусія, індивідуальна співбесіда, 
підготовка презентацій

Науковий семінар

Вміння володіти загальнонауковими 
концепціями сучасного 
природознавства, глибоке знання 
концептуальних основ екології і 
середовищезнавства.
Знати передові концептуальні та 
методологічних основ природничих 
наук, що дає можливість 
переосмислювати та поглиблювати 
науку про навколишнє середовище.
Знати загальнонаукові концепції 
сучасного природознавства.
Вміння абстрактно мислити, шукати, 
обробляти й аналізувати інформації з 
різних джерел, вміти аналізувати 
складні комплексні проблеми у сфері 
екології.
Вміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми.

Вміти досконало спілкуватися 
державною мовою як усно, так і 
письмово.
Вміння представити сучасні знання та 
наукові результати власних досліджень 

Методи організації: лекція, бесіда, 
евристично-сократівська бесіда, 
семінарські заняття, побудовані на ідеї 
проблемності.
Методи навчання за рівнем самостійної 
розумової діяльності,  методи 
організації самостійної роботи.
Індивідуальне заняття з попереднім 
інструктажем.
Методи актуалізації й поглиблення 
знань, умінь.
Робота в системі Moodle, побудова 
електронного навчання як простору 
прояву пізнавальних ініціатив.
Методи організації: лекція, бесіда, 
евристично-сократівська бесіда, 
семінарські заняття, побудовані на ідеї 
проблемності.
Методи навчання за рівнем самостійної 
розумової діяльності,  методи 
організації самостійної роботи.
Індивідуальне заняття з попереднім 
інструктажем.
Методи актуалізації й поглиблення 
знань, умінь.

• письмовий контроль (написання есе з 
проблемної тематики);
• візуальний контроль (підготовка 
наочних зображень, презентацій)
• дискусія, індивідуальна співбесіда.
• Представлення доповіді на науковому 
семінарі

• письмовий контроль (написання есе з 
проблемної тематики);
• візуальний контроль (підготовка 
наочних зображень, презентацій)
• дискусія, індивідуальна співбесіда.
• Представлення доповіді на науковому 
семінарі
• Підготувати есе, презентації, усні 
доповіді на наукові теми, доповідь на 
науковому семінарі, наукових 
конференціях. 
• Написання тез і статей, обговорення 
та аналіз. 
• Рецензування статей англійською 
мовою, написання відгуків на наукові 
публікації
• Участь у семінарах-дискусіях серед 



іноземною мовою.

Вміння доносити зрозуміло і 
недвозначно професійні знання, 
результати власних наукових 
досліджень, обґрунтування і висновки 
як у усній так і письмовій формі для 
різної аудиторії, як на національному 
так і на міжнародному рівні.

Інноваційні технології навчання 
(презентації, проблемні лекції, роботи в 
малих групах, семінари-дискусії, кейс-
метод (метод аналізу конкретних 
ситуацій).
Робота в системі Moodle, побудова 
електронного навчання як простору 
прояву пізнавальних ініціатив.
Методи організації: бесіда, семінарські 
заняття.
Індивідуальне заняття з попереднім 
інструктажем.
Методи навчання за рівнем самостійної 
розумової діяльності,  методи 
організації самостійної роботи.
Інноваційні технології навчання 
(презентації, проблемні лекції, роботи в 
малих групах, семінари-дискусії, кейс-
метод (метод аналізу конкретних 
ситуацій).
Робота в системі Moodle, самоконтроль.

здобувачів 3 рівня освіти.
• Написання есе, тез і статей, 
обговорення та аналіз їх. 
• Виступ на науковому семінарі за 
темою спецурсу з урахуванням теми 
дисертаційної роботи
Політика виставлення балів. 
Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою:
• Поточна успішність (активна участь 
на занятті): 5 балів×8 занять = 40 
балів;
• Доповідь на науковому семінарі 
кафедри: 20 балів×2 семінари = 40 
балів;
• Індивідуальні завдання за обраними 
темами: 20 балів.
Максимальна кількість балів за рік – 100 
балів.
Підсумковий контроль (залік) 
виставляється у 8 семестрі на основі 
середнього балу за 4 роки.
Академічна доброчесність: Роботи 
здобувачів є виключно оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями. 

Філософія

Робити висновки про особливості 
картезіанського, раціоналістичних та 
ірраціоналістичних світоглядних та 
парадигмальних підходів в 
концептуалізації знань; про тенденції 
розвитку сучасних філософських 
теорій; про головні глобалізаційні 
виклики, що виникли перед світовою й 
українською спільнотами; про 
особливості інформаційного суспільства 
та запити щодо нових потреб 
інтелектуального та етичного розвитку 
людини; про особливості та проблеми 
сучасного громадянського, соціального 
і культурного розвитку, що обумовлені 
глобалізаційними викликами. 
Інтегрувати загальнонаукові знання, 
сучасні філософські методи пізнання та 
парадигмальні підходи в науково-
дослідну роботу.
Критично оцінювати світоглядно-
концептуальні обґрунтування 
перспектив людського розвитку з 
врахуванням їхнього гуманістичного та 
етичного потенціалу

Дебати (оксфордські, панельні, «за» і 
«проти»).

Проблемно-пошукові методи навчання.

Ситуативне моделювання.

Техніка опрацювання дискусійних 
питань.

Метод проектів

Оцінювання техніки проведення дебатів  

Оцінювання ситуативного моделювання

Оцінювання техніки ведення дискусії 

Оцінювання проектів і їх презентацій

Усне опитування

Іноземна мова за фаховим спрямуванням

Володіння усною та письмовою 
комунікацією іноземною мовою на 
просунутому рівні (Advanced C1). Уміння 
налагоджувати контакт іноземною 
мовою, організо-вувати діалогічне 
спілкування з іншими слухачами курсу, 
викладачами, науковцями; уміння 
обирати й застосовувати доцільні стилі 
комунікативної поведінки, 
комунікативні стратегії і тактики, 
дося¬гати комунікативної мети під час 
обговорень, дискусій, бесід; розуміти 
інформацію, намір мовця і 
комунікативні наслідки його 
висловлювання в ході професійно-
наукових обговорень; уміння виступати 
з підготовленими презентаціями, 
доповідями на наукових конференціях, 
вести дискусії з науковцями, 
представниками громадськості з 
наукових проблем, відстоювати 
особистісну наукову позицію на 
демократичних засадах. Писати статті 
та тези іноземною мовою.

• робота в парах, 
• робота в групах,
• монологічне та діалогічне мовлення; 
• дискусії, 
• презентації наукових повідомлень

Поточне оцінювання основних навичок: 
говоріння, читання, письмо, слухання

Комбінований іспит

Актуальні проблеми біохімічної екології 
й токсикології

Знання механізмів, які лежать в основі 
міжвидових взаємодій між організмами 
для здійснення еколого-біохімічного 
аналізу структури біоценозів, 
характерних для різних груп організмів 
реакцій на вплив екологічних чинників; 
знання токсикологічних аспектів 
впливу неорганічних та органічних 
полютантів довкілля на 
функціонування та продуктивність 
наземних і водних екосистем, основ 
екотоксикокінетики і 
екотоксикодинаміки, особливостей 
детоксикації та біотрансформації 
ксенобіотиків в біотичних компонентах 
екосистем та організмі людини. 

Вміння аналізувати механізми 
екологічних зв’язків між організмами у 
природі, наслідки впливу людини на 
видовий склад та функціонування 
екосистем; застосовувати сучасні 
біохімічні методи для оцінки вмісту 
основних груп метаболітів, які діють як 
екологічні хемомедіатори у клітинах 
рослин; здійснювати дослідження 
впливу токсичних речовин (важкі 
метали, органічні ксенобіотики) на 
організм тварин і рослин.
Вміння визначати індикатори впливу 
екотоксикантів на екосистеми; давати 
науково обґрунтовану оцінку біотичних 
зв’язків, функціонального стану і 
продуктивності екосистем за різних 
видів антропогенного впливу; 
аналізувати токсикологічну ситуацію на 
певній території; застосовувати знання 
для розробки ефективних заходів з 
охорони навколишнього природного 
середовища та запобігання 
забруднення довкілля токсичними 
речовинами.

Вміння брати участь у наукових 
дискусіях щодо еколого-біохімічних 

Традиційні технології навчання (лекції, 
практичні заняття, індивідуальні 
заняття); інноваційні технології 
навчання (проблемні лекції, семінари-
дискусії, презентації, аналіз конкретних 
ситуацій (кейс-метод), творчі 
індивідуальні завдання. 

традиційні технології навчання (лекції, 
практичні заняття, індивідуальні 
заняття); інноваційні технології 
навчання (проблемні лекції, семінари-
дискусії, презентації, аналіз конкретних 
ситуацій (кейс-метод), колаборативне 
навчання, творчі індивідуальні 
завдання. 

інноваційні технології навчання 
(семінари-дискусії, презентації, 
колаборативне навчання, творчі 
індивідуальні завдання. 

традиційні технології навчання (лекції, 

Дискусія, індивідуальна співбесіда, 
підготовка презентацій, написання есе

дискусія, індивідуальна співбесіда, 
підготовка презентацій

дискусія, написання есе за темою 
спецкурсу із врахуванням теми 
дисертаційної роботи

дискусія, виступ на науковому семінарі 
за темою спецкурсу з урахуванням 
теми дисертаційної роботи.



механізмів, які лежать в основі 
взаємозв’язків між біотичними 
компонентами екосистем, 
екотоксикологічних проблем впливу 
антропогенних чинників на природне 
середовище; оприлюднювати особисті 
висновки щодо екотоксикологічного 
стану компонентів довкілля на певній 
території та пропозиції щодо його 
покращання на наукових конференціях 
та громадських зібраннях; апробувати 
результати власних досліджень у 
наукових публікаціях.

Вміння розробляти моделі впливу 
токсичних речовин на біотичні 
компоненти природного середовища, 
прогнозувати зміни стану екосистем та 
можливі порушення міжвидових 
взаємовідносин за різного ступеня 
антропогенного впливу. На основі 
аналізу еколого-біохімічних аспектів 
взаємодії між організмами і 
екотоксикологічних проблем, 
зумовлених надходженням 
антропогенних полютантів у природне 
середовище, розробляти науково 
обґрунтовані пропозиції щодо 
вдосконалення методів захисту рослин 
від хвороб і шкідників, оцінки ступеня 
небезпеки полютантів та нормування 
їхнього вмісту у довкіллі, ремедіації 
компонентів природного середовища, 
забруднених під впливом 
антропогенної діяльності; ініціювати 
проведення природоохоронних заходів і 
підготовку комплексних проектів з 
метою з’ясування екотоксикологічної 
ситуації на певній території та 
прогнозування екологічного ризику для 
наземних і водних екосистем.

практичні заняття, індивідуальні 
заняття);
інноваційні технології навчання 
(семінари-дискусії, презентації, аналіз 
конкретних ситуацій (кейс-метод), 
колаборативне навчання, творчі 
індивідуальні завдання. 

Бали нараховуються за наступним 
співідношенням: 
практичні заняття – 20 балів (2,5 × 8 = 
20 балів); 
два індивідуальні творчі завдання – по 
15 балів; 
Разом: 50 балів.
Іспит: 50 балів.
Підсумкова максимальна кількість балів 
– 100.

Адаптивні стратегії біоти в антропогенно змінених екосистемах

Знання головних характеристик 
середовищ існування живих організмів, 
загальних закономірностей впливу 
чинників довкілля на біоту; основних 
механізмів адаптації організмів до дії 
абіотичних і біотичних чинників 
навколишнього середовища; 
адаптивного потенціалу різних груп 
біоти і метаболічної відповіді на вплив 
стресових чинників; молекулярних 
механізмів розвитку стресу; процесів 
врегулювання дії антропогенних 
чинників для зменшення негативного 
впливу на біотичні компоненти 
екосистем. 

Вміння проводити експериментальні 
дослідження та обирати оптимальні 
методи для здійснення конкретних 
експериментів, визначати особливості й 
потенційні можливості адаптації біоти 
до впливу екологічних чинників та 
змінених внаслідок антропогенної 
діяльності умов навколишнього 
середовища. 
Вміння використовувати пошуковий та 
аналітико-синтетичний методи для 
з’ясування механізмів адаптації до умов 
існування в антропогенно зміненому 
середовищі, аналізувати і 
узагальнювати результати досліджень, 
проводити порівняння отриманих даних 
із результатами, отриманими в працях 
інших дослідників.

Вміння представляти результати 
вивчення процесів адаптації біоти у 
міжнародних рейтингових журналах; 
представляти дані на наукових 
семінарах, конференціях і симпозіумах; 
об᾿єднувати зусилля різних наукових 
груп для оцінки стану біоти в 
антропогенно змінених екосистемах; 
впроваджувати результати проведених 
досліджень (нових методик аналізу 
адаптивного потенціалу біоти) у 
повсякденну практику відповідних 
лабораторій, комісій, природоохоронних 
інституцій.

Традиційні технології навчання (лекції, 
практичні заняття, індивідуальні 
заняття); інноваційні технології 
навчання (проблемні лекції, семінари-
дискусії, презентації, аналіз конкретних 
ситуацій (кейс-метод), творчі 
індивідуальні завдання. 

традиційні технології навчання (лекції, 
практичні заняття, індивідуальні 
заняття); інноваційні технології 
навчання (проблемні лекції, семінари-
дискусії, презентації, аналіз конкретних 
ситуацій (кейс-метод), колаборативне 
навчання, творчі індивідуальні 
завдання. 

інноваційні технології навчання 
(семінари-дискусії, презентації, 
колаборативне навчання, творчі 
індивідуальні завдання. 

Дискусія, індивідуальна співбесіда, 
підготовка презентацій, написання есе

дискусія, індивідуальна співбесіда, 
підготовка презентацій

дискусія, написання есе за темою 
спецкурсу із врахуванням теми 
дисертаційної роботи

Розподіл балів:
практичні заняття – 20 балів (2,5 × 8 = 
20 балів); 
два індивідуальні творчі завдання – по 
15 балів; 
Разом: 50 балів.
Іспит: 50 балів.
Підсумкова максимальна кількість балів 
– 100.

Комплексний моніторинг геосоціоекосистем

Вміння демонструвати володіння 
загальнонауковими концепціями 
сучасного природознавства, глибоке 
знання концептуальних основ екології і 
середовищезнавства 
Знати методи і закони 
геосоціосистемології; структурно-
функціональні риси геосоціосистем; 
підходи  до вирішення 
геосоціосистемологічних проблем; 
сучасні концепції 
природокористування; Вміння 
визначати основні чинники деградації 
геосоціосистем; давати прогноз 
розвитку геосоціосистем; оцінювати 
природно-ресурсний потенціал 
території;  визначати найпоказовіші 
індикатори сталого розвитку для 
конкретних геосоціосистем; виділяти 
основні напрямки діяльності  при 
вирішенні геосоціосистемологічних 
проблем
Знати теоретичну базу системи 
моніторингу довкілля; методологію 
спостереження.
 Використовувати базові знання для 
оцінки стану довкілля; знаходити 
першопричини екологічних проблем з 
метою знаходження правильних 
управлінських рішень для їх подолання; 
аналізувати, порівнювати,  

Традиційні технології навчання (лекція, 
практичне заняття, індивідуальне 
заняття);
інноваційні технології навчання 
(презентації, проблемні лекції, кейс-
метод (метод аналізу конкретних 
ситуацій).
Робота в системі Moodle, побудова 
електронного навчання як простору 
прояву пізнавальних ініціатив.
Презентація, лекції, колаборативне 
навчання (форми – спільні розробки), 
творче індивідуальне завдання, 
дискусія.
інноваційні технології навчання (роботи 
в малих групах, семінари-дискусії, кейс-
метод (метод аналізу конкретних 
ситуацій)
Робота в системі Moodle, побудова 
електронного навчання як простору 
прояву пізнавальних ініціатив.

Презентація, лекції, колаборативне 
навчання (форми – спільні розробки), 
творче індивідуальне завдання, 
дискусія.
інноваційні технології навчання (роботи 
в малих групах, семінари-дискусії, кейс-
метод (метод аналізу конкретних 
ситуацій)

Дискусія, індивідуальна співбесіда, 
написання есе 
Бесіда, дискусія. Представлення 
розуміння класифікацій і виділення 
геосоціосистем,
характеристики груп індикаторів для 
свого регіону 

Підготувати есе, презентації, усні 
доповіді на теми загроз біорізноманіттю 
на конкретній території, біоіндикаційна 
оцінка екологічного стану 
геосоціосистеми (урбоекосистеми)

Підготувати есе, презентації, усні 
доповіді на теми
 аналіз інтенсивності антропізації 
біогеоценотичного покриву території 
адміністративної конкретної області; 
схема проведення  екологічного 
моніторингу атмосферного повітря або 
ґрунтового покриву
Виступ на науковому семінарі за темою 
спецурсу з урахуванням теми 
дисертаційної роботи
Результати навчання оцінюються на 
практичних заняттях, (у системі moodle) 
– 50 балів, і на іспиті – 50 балів.
У екзаменаційних білетах передбачено 
три питання по 10 балів і 
представлення індивідуального 



систематизувати використання різних 
методик для аналізу стану 
різноманітних геосоціосистем з точки 
зору суспільства сталого розвитку; 
здатність розробляти нові підходи, які 
дозволять оцінити потенціал певної 
геосоціосистеми та запровадити 
додаткові елементи оцінки при 
моніторингу їх стану; проводити аналіз 
впливу соціальних чинників на стан 
геосоціосистеми. На основі отриманих 
даних розробляти якісніші критерії 
прогнозної оцінки стану 
геосоціоекосистем та шукати нові 
шляхи раціонального 
природокористування

Вміти порівнювати досвід 
моніторингових робіт щодо 
різноманітних антропогенно порушених 
територій різних об’єктів досліджень. 

Впроваджувати результати 
дослідження геосоціоекосистем у 
моніторингову практику відповідних 
наукових, державних і громадських  
установ. Обмін знаннями та досвідом 
щодо стану та охорони 
геосоціоекосистем через участь та 
організацію наукових семінарів, шкіл, 
конференцій. 

Робота в системі Moodle, побудова 
електронного навчання як простору 
прояву пізнавальних ініціатив.

Презентація, лекції, колаборативне 
навчання (форми – спільні розробки), 
творче індивідуальне завдання, 
дискусія.
інноваційні технології навчання (роботи 
в малих групах, семінари-дискусії, кейс-
метод (метод аналізу конкретних 
ситуацій)
Робота в системі Moodle, побудова 
електронного навчання як простору 
прояву пізнавальних ініціатив.

творче індивідуальне завдання, 
дискусія.
інноваційні технології навчання (роботи 
в малих групах, семінари-дискусії, кейс-
метод (метод аналізу конкретних 
ситуацій)
Робота в системі Moodle, побудова 
електронного навчання як простору 
прояву пізнавальних ініціатив.

завдання (викоанання проекту) 20 
балів.

Військові аспекти деградації біосфери

Знання головних аспектів впливу 
військової промисловості на довкілля та 
екологічні наслідки збройних 
конфліктів і військових дій; шляхів 
деградації компонентів довкілля під час 
військових дій та проведення навчань; 
основних видів шкідливих речовин, які 
надходять у навколишнє середовище 
під час випробування та застосування 
вибухових речовин; ступеня впливу на 
людину та екосистеми радіонуклідів, 
які надходять у довкілля внаслідок 
видобування та переробки 
радіоактивних речовин і випробувань 
ядерної зброї; норм радіаційної безпеки 
і захисту; небезпеки застосування 
хімічної зброї та речовин біологічного 
походження у військових цілях. 
Знання про зміни, які відбуваються в 
біосфері за впливу військових дій, 
наукові та гуманітарні аспекти 
екологічної безпеки з питань ліквідації 
наслідків бойових дій в зоні ООС, 
організаційно-правові засади 
державного управління щодо ліквідації 
екологічних наслідків військових дій.
Уміння аналізувати ступінь порушення 
стану компонентів довкілля та втрати 
біорізноманіття на військових полігонах 
і місцях локалізації конфліктів; вміння 
застосовувати сучасні методи 
аналітичних досліджень складу 
атмосферного повітря, ґрунту, водного 
середовища та інших компонентів 
екосистем.
Розробляти критерії екологічної оцінки 
та визначати біологічні індикатори 
стану абіотичних компонентів 
природного середовища та екосистем у 
зоні впливу військової промисловості, 
ведення бойових дій та радіоактивного 
забруднення.

Оприлюднювати результати власного 
аналізу стану природного середовища 
та біорізноманіття на територіях, які 
зазнавали впливу військової діяльності, 
на громадських зібраннях, наукових 
конференціях та в наукових 
публікаціях. Привертати увагу наукової 
спільноти і громадськості до проблеми 
деградації екосистем і ризику змін 
окремих параметрів біосфери внаслідок 
збройних конфліктів та надзвичайних 
ситуацій військового часу.

Методи здобуття нових знань з 
використанням інноваційних 
технологій:
проблемні лекції, семінари-дискусії, 
кейс-методи, дослідницько-пошукові, 
метод проектів, колаборативне 
навчання, творчі індивідуальні 
завдання. 

Робота з термінологічним словником 

Електронне навчання в системі Moodle.

Самостійна робота з науковою 
літературою, аналіз конкретних 
ситуацій, складання кейсів, есе, 
встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків.

Проблемно-орієнтований стиль 
навчання, спрямований на розвиток 
навичок застосування існуючих і 
генерування нових ідей.
Семінари, практичні заняття, 
самостійна робота з науково-
методичною літературою.
Аналіз та рецензування наукових 
статей за тематикою курсу. 
Метод самостійного отримання 
глибоких знань: екологічна оцінка зони 
бойових дій як складної організаційної 
системи (руйнування гідротехнічних 
споруд, дамб і гідроелектростанцій, 
транспортних та інженерних 
комунікацій, підтоплення, провалля і 
зсуви, різноманітні забруднення 
внаслідок руйнування складів і сховищ  
тощо) – на основі літературних джерел 
та інтернет-ресурсів.
Інтерактивні методи навчання:
∙ Кейс «Причинно-наслідкові зв’язки 
змін, які відбуваються в біосфері за 
впливу військових дій». 
∙ Інтерактивна технологія «Мозковий 
штурм» з метою продукування ідей, 
розв’язання екологічних проблем у 
сфері екології, охорони довкілля та 
збалансованого природокористування.
Методи критичного аналізу, оцінки і 
синтезу нових та комплексних ідей.
Бесіда, дискусія, розповідь, вільне 
спілкування з питань курсу з колегами, 
широкою науковою спільнотою, 
суспільством в цілому. 

Усне оцінювання: бесіда, дискусія, 
розповідь. Ітерпретація видів 
надзвичайних ситуацій воєнного часу,  
екологічних наслідків (загроз) 
військових дій в Україні. 
Складання тестів для пояснення 
термінів:
екологічні проблеми, екологічні 
катастрофи, транскордонні конфлікти; 
військові дії, військові конфлікти, 
антитерористична операція (АТО),  
операція об’єднаних сил (ООС), 
екологічні війни, екологічні катастрофи, 
екологічні проблеми, транскордонні 
конфлікти, зброя масового ураження: 
ядерна, хімічна, біологічна; національна 
екологічна мережа, управлінські 
рішення, сталий розвиток, цілі сталого 
розвитку.
Презентації, есе за темами: «Вплив війн 
і військових конфліктів на стан 
природного середовища.  Стан 
атмосферного повітря, водних ресурсів, 
ґрунтів і земельних ресурсів, 
біорізноманіття, здоров'я населення».
Поточне вибіркове опитування на 
семінарських заняттях: бесіди, 
розповіді, дискусії, індивідуальна 
співбесіда, презентація, написання есе.

Рецензія на наукову статтю за 
тематикою курсу

Розробка алгоритму оперативних 
управлінських рішень щодо усунення 
наслідків військових дій.

Проект «Екологічні наслідки впливу 
військових дій на деградацію біосфери 
та шляхи усунення екологічних загроз».

Представити розв’язання комплексних 
проблем усунення екологічних загроз у 
біосфері за впливу військових дій з 
використанням інтерактивних 
технологій навчання «Фішбоун» і 
«Кластери».

Творче завдання: спрогнозувати 
екологічний ризик для природних 
екосистем, зумовлений розвитком 
військової промисловості та веденням 
бойових дій.
Презентувати рекомендації та/або 
комплексний проект щодо відновлення 
стану компонентів довкілля, порушених 
внаслідок військової діяльності.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. 
∙ Поточна успішність – 50 балів.
∙ Іспит – 50 балів
Політика виставлення балів поточної 
успішності: 
✔ активна участь на практичних 
заняттях: 8 занять ×5 балів = 40 балів; 
✔ звітність по самостійній роботі 
(презентація, проект, кейс, есе) = 10 
балів;
                                                      Разом 
50 балів

Наукові основи збереження та відновлення біорізноманіття

Знати: основні поняття диверсикології;
• дію екологічних чинників на різних 
рівнях організації живого; 
• формування, структуру та 
функціонування систем живого;
• загрози біорізноманіттю в умовах 
антропогенного тиску;
• способи мінімізації негативних 
впливів на біорізноманіття; 
• теоретичні засади оселищної 
концепції;
• механізми самовідновлення популяцій 
рідкісних, ендемічних і реліктових видів 
біоти;
• теоретичні основи збереження, 
охорони і відновлення біорізноманіття і 
способи їх застосування на практиці;
Вміти: виділяти рівні біорізноманіття;
• підбирати оптимальні методи 

• Лекція; 
• дискусія;
• колаборативне навчання (форми – 
групові проекти, спільні розробки);
• творче індивідуальне завдання
• робота на платформі Moodle,
•  побудова електронного навчання як 
простору прояву пізнавальних ініціатив 
і т. д.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співідношенням: 
• практичні/самостійні тощо : 25% 
семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів__25___
• контрольні заміри (модулі): 25% 
семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів__25____
 • іспит: 50% семестрової оцінки. 
Максимальна кількість балів_50___
Підсумкова максимальна кількість 
балів__100_____

Академічна доброчесність: Очікується, 
що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи 
міркуваннями. 



вивчення біорізноманіття; 
• володіти методикою проведення 
моніторингу біорізноманіття; 
• застосовувати відповідні методики 
для аналізу біорізноманіття й оцінки 
його стану; 
• оцінювати й  прогнозувати стан 
охорони біорізноманіття;
• застосовувати отримані знання під 
час виконання польових досліджень і 
експертиз.

Жодні форми порушення академічної 
доброчесності не толеруються

Методологія підготовки наукової публікації

Знання про види наукових публікацій, 
структуру наукової статті, 
науковометричні бази фахових видань, 
форму і зміст запиту на фінансування 
науково-інноваційного проекту.
Вміння аналізувати, оцінювати, 
співставляти результати власних 
досліджень і представляти їх у вигляді 
публікації та як основу майбутнього 
проекту.
Апробація результатів дисертаційної 
роботи на міжнародних і вітчизняних 
наукових конференціях. Вміння 
прогнозувати результати виконання 
науково-інноваційного проекту, їхню 
наукову новизну та практичну цінність.
Необхідні знання і практичні навички 
публікації в міжнародних і вітчизняних 
фахових періодичних виданнях 
результатів експериментальних 
досліджень.

Лекція; 
• дискусія;
• колаборативне навчання (форми – 
групові проекти, спільні розробки);
• творче індивідуальне завдання
• робота на платформі Moodle,
•  побудова електронного навчання як 
простору прояву пізнавальних ініціатив 
і т. д.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співідношенням: 
• практичні/самостійні тощо : 25% 
семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів__25___
• контрольні заміри (модулі): 25% 
семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів__25____
 • іспит: 50% семестрової оцінки. 
Максимальна кількість балів_50___
Підсумкова максимальна кількість 
балів__100_____
Академічна доброчесність: Очікується, 
що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи 
міркуваннями. 
Жодні форми порушення академічної 
доброчесності не толеруються

Підготовка науково-інноваційного проекту 

Опанування практичними навичками 
підготовки науково-інноваційного 
проекту.

Лекція; 
• дискусія;
• колаборативне навчання (форми – 
групові проекти, спільні розробки);
• творче індивідуальне завдання
• робота на платформі Moodle,
•  побудова електронного навчання як 
простору прояву пізнавальних ініціатив 
і т. д.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співідношенням: 
• практичні/самостійні тощо : 25% 
семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів__25___
• контрольні заміри (модулі): 25% 
семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів__25____
 • іспит: 50% семестрової оцінки. 
Максимальна кількість балів_50___
Підсумкова максимальна кількість 
балів__100_____

Академічна доброчесність: Очікується, 
що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи 
міркуваннями. 
Жодні форми порушення академічної 
доброчесності не толеруються

Інформаційні технології та програмування 

Знання сучасних концепцій розвитку 
інформаційних технологій. Розуміння 
системи базових знань сучасних 
інформаційних технологій з 
елементами програмування до 
відповідної тематики наукових 
досліджень Знання про методи 
практичного використання 
стандартних засобів операційної 
системи комп’ютера та методики 
організації науково-педагогічної роботи 
з використанням комп’ютерів. 
Розуміння механізмів та методів 
організації експериментальної, наукової 
і педагогічної роботи з використанням 
комп’ютерів.  

Лекція; 
• дискусія;
• колаборативне навчання (форми – 
групові проекти, спільні розробки);
• творче індивідуальне завдання
• робота на платформі Moodle,
•  побудова електронного навчання як 
простору прояву пізнавальних ініціатив 
і т. д.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співідношенням: 
• практичні/самостійні тощо : 25% 
семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів__25___
• контрольні заміри (модулі): 25% 
семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів__25____
 • іспит: 50% семестрової оцінки. 
Максимальна кількість балів_50___
Підсумкова максимальна кількість 
балів__100_____

Академічна доброчесність: Очікується, 
що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи 
міркуваннями. 
Жодні форми порушення академічної 
доброчесності не толеруються

Еволюційні процеси в екосистемах

Знання екологічних проблем сучасності, 
стратегії державної екологічної 
політики України, актуальних завдань 
екології на сучасному етапі науково-
технічного прогресу, основних напрямів 
наукових досліджень у сфері екології.
Знання механізмів, які лежать в основі 
міжвидових взаємодій між організмами 
для здійснення еколого-біохімічного 
аналізу структури біоценозів; знання 
токсикологічних аспектів впливу 
неорганічних та органічних полютантів 
довкілля на функціонування та 
продуктивність наземних і водних 
екосистем, основ екотоксикокінетики і 
екотоксикодинаміки, особливостей 
детоксикації та біотрансформації 
ксенобіотиків в біотичних компонентах 
екосистем та організмі людини. 
Знати теоретичну базу системи 
моніторингу довкілля; методологію 
спостереження, аналізу та 
прогнозування змін показників  
розвитку суспільства внаслідок впливу 
антропогенної діяльності на 
навколишнє природне середовище та 
соціальну сферу; методи і закони 
геосоціосистемології; структурно-
функціональні риси геосоціоекосистем; 
підходи  до вирішення 
геосоціосистемологічних проблем; 
сучасні концепції 
природокористування;  основні 
принципи сталого розвитку 
суспільства.
Знати основні типи екосистем, етапи та 
типи сукцесій, рушійні фактори в 
розвитку екосистем, розуміти процеси 
коеволюції, етапи розвитку біосфери.
Бути обізнаним з об’єктом та 
предметом, основними методами 
консорціології, структурою авто- та 
гетеротрофних консорцій, облігатними 
та факультативними консортами, 
типами зв’язків між консортами та 

Лекція; 
• дискусія;
• колаборативне навчання (форми – 
групові проекти, спільні розробки);
• творче індивідуальне завдання
• робота на платформі Moodle,
•  побудова електронного навчання як 
простору прояву пізнавальних ініціатив 
і т. д.

Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співідношенням: 
• практичні/самостійні тощо : 25% 
семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів__25___
• контрольні заміри (модулі): 25% 
семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів__25____
 • іспит: 50% семестрової оцінки. 
Максимальна кількість балів_50___
Підсумкова максимальна кількість 
балів__100_____

Академічна доброчесність: Очікується, 
що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи 
міркуваннями. 

Жодні форми порушення академічної 
доброчесності не толеруються



детермінантами, коло обігом хімічних 
елементів та потоками енергії.
Знати основні фактори, які зумовлюють 
стійкість та стабільність екосистем, 
межі стійкості систем до дії ендогенних 
та екзогенних чинників, розуміти 
взаємозв’язки між стійкістю та 
стабільністю екосистем різних 
ієрархічних рівнів

Педагогічна практика

Знання та розуміння методологічних, 
концептуальних засад організації 
навчальних занять, викладання фахової 
дисципліни, діяльності викладача та 
діяльності студентів, теоретико-
методичних аспектів організації кожної 
складової діяльності. Уміння самостійно 
планувати структуру навчальних 
занять,  розробляти методику 
організації взаємодіяльності викладача 
й студентів, здійснювати підготовку 
навчальних занять, організовувати 
навчально-виховний процес як 
взаємодію викладача і студентів, 
оцінювати результати навчання 
відповідно до поставлених цілей, 
аналізувати проблеми, приймати 
рішення щодо їхнього вирішення. 
Вміння критично аналізувати проведені 
заняття за визначеними критеріями, 
оцінювати власні педагогічні дії й дії 
студентів на кожному етапі процесу 
відповідно до поставленої мети, 
здійснювати самостійні висновки й 
приймати рішення щодо вдосконалення 
кожного етапу заняття. Вміння 
організовувати діалогічне спілкування 
зі студентами, застосовувати доцільні 
добудови для встановлення контакту з 
ними, конструктивно спілкуватися з 
викладачами у процесі аналізу 
проведених навчальних занять. 
Готовність організовувати навчальні 
заняття відповідно до інноваційних 
підходів, здатність впроваджувати 
інноваційні моделі, технології в 
практику організації навчально-
виховного процесу, аналізувати власну 
відповідальність за наслідки 
впровадження інноваційних 
педагогічних дій, окреслення програми 
власного професійного становлення та 
самовдосконалення на основі аналізу 
набутого під час практики 
педагогічного досвіду 

 Лекції, практичні і лабораторні 
заняття, бесіди, розповіді, дискусії, 
колаборативне навчання (спільні 
розробки і проекти), інтерактивні 
методи навчання, кейс-технології, 
рольові ігри, пресконференці, проектні 
технології, тестування, моделювання 
різних форм занять, аналіз ситуацій.  
 
Ознайомлення з робочими програмами, 
змістом навчальних екологічних 
дисциплін кафедри екології Підготовка 
і розробка планівконспектів залікових 
навчальних занять. Налагодження 
контакту й організація педагогічної 
взаємодії зі студентами. Організація 
самостійної роботи студентів. 
Впровадження у навчальний процес 
інноваційних освітніх технологій та 
авторських методик. Підготовка 
презентацій, пошук наукової інформації 
з використанням науковометодичної 
літератури та інтернет-ресурсів. Аналіз 
педагогічних ситуацій та самостійне 
прийняття рішень щодо вирішення 
проблем. Відвідування й аналіз 
навчальних занять викладачів кафедри 
екології. Аналіз проведених колегами 
та самостійно організованих 
навчальних занять.

Оцінюється: навчально-методична 
робота і аудиторне навантаження 
аспіранта. 
 
Навчально-методична робота 
(підготовка до занять, методична 
робота, відвідування та аналіз занять, 
проведення консультацій, керівництво 
різними видами діяльності студентів) 
становить 70 навчальних годин 
практики. На аудиторне навантаження 
(проведення семінарських, практичних, 
лабораторних занять) відводиться 50 
годин загального часу практики. 
 
Захист практики оцінюється за 100-
бальною шкалою: � проведеня двох 
відкритих залікових занять (2×25 балів 
= 50 балів); � підготовка і розробка 
двох конспектів залікових занять (2×15 
балів = 30 балів); � рецензія 
відвіданого заняття – 10 балів; � захист 
практики на засіданні кафедри, 
оформлення звітних документів (звіт 
про проходження практики (стислий 
опис змісту роботи), щоденник 
практики, конспекти проведених 
залікових занять, відгук наукового 
керівника про навчальнометодичну 
роботу аспіранта) – 10 балів. 
 
 Підсумкова максимальна кількість 100 
балів. 
 
Залік виставляється вкінці VI семестру 

 


