
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 10423 Екологія

Рівень вищої освіти Бакалавр

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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https://naqa.gov.ua/


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 10423

Назва ОП Екологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 101 Екологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр
 

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

кафедра екології

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

Біологічний факультет: кафедри зоології, ботаніки, фізіології й екології 
рослин, генетики та біотехнології, мікробіології, біофізики та 
біоінформатики, фізіології людини і тварин, біохімії; хімічний факультет: 
кафедра неорганічної хімії; фізичний факультет: кафедра загальної 
фізики; географічний факультет: кафедри конструктивної географії та 
картографії, геоекології і фізичної географії, ґрунтознавства; геологічний 
факультет: кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології, 
загальної та історичної геології і палеонтології; механіко-математичний 
факультет: кафедра вищої математики; факультет іноземних мов: 
кафедри іноземних мов для природничих факультетів, класичної 
філології; філософський факультет: кафедра філософії, теорії та історії 
культури; філологічний факультет: кафедра українського прикладного 
мовознавства; юридичний факультет: кафедра соціального права; 
історичний факультет: кафедра історичного краєзнавства; кафедра 
фізичного виховання та спорту, кафедра безпеки життєдіяльності.

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Львів, вул. Грушевського, 4; вул. Саксаганського, 1; вул. Дорошенка, 41; 
вул. Кирила і Мефодія, 6; вул. Черемшини, 31

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 79298

ПІБ гаранта ОП Мамчур Звенислава Ігорівна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса zvenyslava.mamchur@lnu.edu.ua
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гаранта ОП

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-901-14-12

Додатковий телефон гаранта ОП +38(050)-901-14-51
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОП «Екологія» у галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія», рівень вищої освіти – 
перший, ступінь – бакалавр. 
У Львівському університеті набір на напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” відкрито в 2003 р.  (Рішення ДАК, 
протокол № 48 від 23.12.20003 р.).  Відповідно до Переліку 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 Природничі науки. 
Підготовка екологів на біологічному факультеті має свою специфіку і багаторічний досвід: дослідження з екології 
організмів, популяційної екології, збереження біорізноманіття проводилися на усіх кафедрах біологічного 
факультету.  Кафедру екології було створено у листопаді 2012 р. на біологічному факультеті, науково-педагогічний 
персонал, який розпочав працювати на кафедрі, уже мав вагомі здобутки як у науковій, так і педагогічній діяльності 
і забезпечував навчальний процес на високому фаховому рівні. 
Рішенням Акредитаційної комісії від 8 листопада 2013 р., протокол № 107 (наказ МОН України від 18.11.2013 № 
2830-л) спеціальність 101 Екологія акредитована за рівнем бакалавр. Термін дії сертифіката (НД № 1492465) діє до 1 
липня 2023 р. (наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565). 
ОП за спеціальністю 101 Екологія розроблена і вперше введена в дію у 2016 р. Після затвердження Стандарту вищої 
освіти за спеціальністю 101 Екологія для першого (бакалаврського) рівня (наказ МОН України від 04 жовтня 2018 
року №1076) ОП оновлено робочою групою та введено в дію з 01.09.2019 р. Освітню програму регулярно 
переглядали на засіданнях кафедри, робочих груп та груп забезпечення, і таким чином були введені в дію оновлені 
ОП 2020, ОП 2022.
Востаннє ОП за спеціальністю 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти оновлена і затверджена 
27.04.2022, де враховано думку різних груп стейкхолдерів (здобувачі вищої освіти, випускники, потенційні 
роботодавці та представники академічної спільноти). Потреба в удосконаленні ОП 101 Екологія (2022) виникла як 
реакція на зауваження здобувачів щодо необхідності збільшення кількості годин практичної підготовки, а також 
унормувати виробничі практики. Таким чином, робоча група регулярно переглядає та оновлює ОП, щоби належним 
чином реалізувати  програмні результати і відображати в освітніх компонентах сучасні проблеми й тенденції 
екологічної ситуації в Україні та регіоні, а також з огляду на потребу на ринку праці фахівців, які здатні розв’язувати 
складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого 
природокористування.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2022 - 2023 16 16 0

2 курс 2021 - 2022 20 16 0

3 курс 2020 - 2021 14 15 0

4 курс 2019 - 2020 11 10 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

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

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

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

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 Освітньо-професійна 
програма_2022.pdf

vbDaA4uWzAFNzok0M9V4iRCWvF7+bTSXsCh7Sb6RuF
U=

Навчальний план за ОП Навчальний план 101 Екологія 
2022.pdf

xGzQ+jDfVlnXTWw4Faj9ncpvbIJIxe8Z2AK6z/M9KD0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Данилик І. М. (Інститут 
Екології Карпат НАНУ).pdf

R6dTpqIp31Q0Aw2LsHPCZoYH70k3Q3Ne9KEIKsJrICQ
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Хірівський П. Р. 
(Львівський аграрний 

університет).pdf

oSPMbRL6c3CHqs+mbNtUZWOBrh3qu9Wwfzh1owJw3
ZE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Яницький Т. П. 
(Державний природознавчий 

музей НАНУ).pdf

r/xqnfZ9qNHh8L+a8mAiF5ZcsKe+0QQ7hXbMQt10SWY
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук Війтик О. Департамент 
екології та природних ресурсів 

ЛОДА.pdf

P7pa/gK+vZdFqX1wmP9K8HwDxCTOo1PdXSUR7oiMxt
c=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОП є підготовка професійних екологів, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
галузі екології, охорони довкілля та сталого природокористування, що передбачає застосування теорій та методів 
міждисциплінарних наук. Випускники здатні до розв’язання конкретних екологічних проблем, зокрема: розбудови 
об’єктів ПЗФ і Смарагдової мережі, подолання деградації природних середовищ, відновлення техногенно-
навантажених територій та урбоекосистем на засадах сталості; пом’якшення та адаптація до кліматичних змін на 
основі природоорієнтованих рішень. Унікальність ОП полягає в прикладній орієнтації: отримання базових знань з 
екології, методів досліджень мікроорганізмів, рослин, грибів, тварин, людини та інших компонентів екосистем в 
умовах антропогенного навантаження і глобальних змін клімату; збереження біорізноманіття; оцінки рівня 
негативного впливу природних та антропогенних чинників на стан біоти.
Спрямованість підготовки здобувачів на забезпечення розв’язання цих проблем підтверджується змістовним 
контекстом ОП, створенням умов для розвитку soft skils, здатності критично і креативно мислити, що дасть 
можливість підготувати для ринку праці фахівців із екологічним способом мислення. Набуті компетентності 
бакалаври екології можуть застосовувати в дослідницькій, управлінській, освітній, політичній та інших сферах 
зайнятості. Фахівець підготовлений до роботи в установах ПЗФ, в агросфері, у соціосфері, в екологічних 
лабораторіях тощо. 
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Мета і цілі ОП узгоджуються з Місією Університету (Стратегія Університету на період 2021-2025рр.: 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf), зокрема «Місія Університету: «сприяння 
соціальному та економічному розвитку суспільства, генерування змін, які потребує місто, регіон, країна та світ; 
встановлення та реалізація освітніх і наукових стандартів; формування особистості – носія інтелектуального та 
інноваційного потенціалу», а також «створення освітнього середовища та формування  системи підготовки фахівців 
із урахуванням особливостей сучасного світу», що особливо актуально для екологічної галузі, яка невпинно 
змінюється, реагуючи на виклики сьогодення. 
Цілі ОП (формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній 
діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та 
практичне навчання) відповідають Стратегії кафедри екології (https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/11/STRATEHIYA-ROZVYTKU_eko2.pdf), зокрема у питаннях 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. Цілі ОП узгоджуються також зі стратегією 
розвитку біологічного факультету https://bioweb.lnu.edu.ua/stratehiia-rozvytku.

 

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

Ознайомлення з ОП здобувачів рівня бакалавр відбувається  на 1 курсі у 1 семестрі. Регулярним є обговорення ОП, 
навчального плану та змістового наповнення і методів викладання/оцінювання освітніх компонент зі студентами 
усіх курсів. Практикується написання рецензій і подання пропозицій як студентами, так і випускниками (рецензії 
магістрів: В. Пожоджук, С. Сідака, студентів БЛЕ-31) (протоколи зустрічей зі студентами і випускниками: №1 від 
11.07.2022, №2 від 22.09.2022, № 3 від 03.10.2022, № 4 від 13.12. 2022). Здобувачі мають можливість висловити свої 
погляди щодо ОП на зустрічах із гарантом, засіданнях робочої групи (представниками якої була Н. Вороновська, 
зараз - Д. Трофімчук), круглих столах, через анонімні опитування, які проводить кафедра чи Центр забезпечення 
якості освіти. Всі зауваження і пропозиції детально обговорюються на засіданнях робочої групи і кафедри, 
враховуються повністю або частково під час затвердження нової редакції ОП та нового навчального плану. Також 
здобувачі впливають на формування ОП через органи студентського самоврядування, профком студентів та своїх 
представників у Вченій раді біологічного факультету, де щосеместрово відбувається обговорення якості освіти на 
ОП. Інформація про опитування здобувачів і випускників розміщена на сайті університету https://lnu.edu.ua/unnual-
poll-2022/ (https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology).

- роботодавці

Регулярні зустрічі з роботодавцями упродовж 2019-2022 рр. у різних форматах (Круглий стіл 2019, онлайн-зустрічі, 
засідання робочих груп (протоколи: №1 від 31.03.2021, №2 19.10.2021, №1 від 22.09.2022, № 2 від 27.12.2022), 
участь у Ярмарках кар’єри, розширене засідання кафедри екології та Екологічної комісії НТШ (22.11.2022)) дають 
можливість якнайповніше проаналізувати всі пропозиції і потреби, які висловлюють представники як ЗВО, 
природоохоронних установ, науково-дослідних інститутів, органів виконавчої влади, так і бізнесу. Це складне 
завдання вдається досягти завдяки різносторонньому обговоренню як потреб ринку, так і актуальності найгостріших 
екологічних проблем сьогодення. Зокрема були враховані пропозиції роботодавців: запровадили ОК 
«Транскордонні екологічні проблеми» та розширили змістове наповнення ОК «Збереження біотичного та 
ландшафтного біорізноманіття», оновили перелік вибіркових дисциплін. Роботодавці залучені до обговорення і 
рецензування, оскільки їм розсилаються Проєкти ОП і НП, а також надається посилання на сайт факультету, де 
вони розміщені.
Представники організацій-роботодавців були залучені до викладання на ОП за сумісництвом (проф. В.Кияк, проф. 
І.Капрусь) і мали змогу безпосередньо реалізовувати ОП, розробляючи освітні компоненти. Комунікація з 
роботодавцями відбувається під час навчальних і виробничих практик. Зв’язок з роботодавцями здійснюється також 
шляхом угод про співпрацю, у рамках спільних наукових досліджень, проведення спільних заходів. Практикуються 
гостьові лекції.

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти враховані під час формування і реалізації ОП усіх років та проекту ОП 2023. 
Науково-педагогічні працівники, які забезпечують ОП, брали участь у семінарах кафедри, круглих столах із 
обговорення програми, активно обговорюють і формують перелік нормативних і вибіркових дисциплін. Викладачі, 
які забезпечують викладання відповідної дисципліни, розробляють силабуси і навчально-методичне забезпечення, 
які перед остаточним затвердженням на кафедрі обговорюють з гарантом і робочою групою ОП. На всіх цих етапах 
науково-педагогічні працівники мають безпосередню змогу обговорити блоки змістових модулів, обирати методи 
навчання і контролю, впливати на формування цілей і програмних результатів навчання. Теми курсових і 
кваліфікаційних робіт розглядають на кафедрі і затверджують на Вченій раді факультету.
Академічна спільнота біологічного факультету долучена до обговорення ОП. Як наслідок обговорень та дискусій 
назву нормативної дисципліни «Управління та поводження з відходами» замінено на «Управління та поводження з 
відходами, біодеградація», уточнено назву дисципліни «Загальна екологія і середовищезнавство», запропоновано 
вибіркові курси, які розробили викладачі кафедр ботаніки, генетики, мікробіології. На пропозицію робочої групи 
назву ОК «Картографічні методи в екології» розширено і замінено назву «Картографічні методи й ГІС-технології в 
екології».
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У проєкті ОП 2023 враховано також пропозиції адміністрації факультету та Університету.

- інші стейкхолдери

До цієї категорії слід віднести органи місцевої влади, ЗВО, наукові установи, громадські організації, органи 
самоврядування, які зацікавлені у підготовці висококваліфікованих кадрів, про що свідчать угоди про співпрацю, 
участь представників у засіданнях круглих столів і семінарів та висловлені наміри. Їхні представники проводять 
гостьові лекції (проф. М. Федоряк, д.б.н. Ю. Салига, доц. В. Сеньків, адвокат-еколог С. Шутяк, доц. О. Олейнюк-
Пухняк).
Гарант З. Мамчур – депутат Львівської обл. ради і бере участь у засіданнях постійної комісії з екології, що дає змогу 
відстежити першочергові завдання області, обговорювати тенденції на засіданнях кафедри, робочої групи. З. 
Мамчур., Н. Джура, О. Цвілинюк співпрацюють з громадськими організаціями, Н. Джура є асоційованим учасником 
ГС «ПАЕУ». Викладачі кафедри тісно співпрацюють з Департаментом екології та природних ресурсів Львівської 
ОДА (схвальний відгук на зміст ОП надійшов від т.в.о. директора О. Війтик). Н. Вороновська, здобувачка ОП у 2022 
р. взяла участь у програмі стажування «Перший кар’єрний крок» при управління екології та природних ресурсів 
ЛМР і отримала Диплом.
Співпраця з Львівською компостувальною станцією, Львівським міським дитячим еколого-натуралістичним 
центром, КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», ДП 
«Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» сприяє орієнтуванню студентів, а також дає можливість 
врахувати інтереси цих стейкхолдерів.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Вирішення гострих екологічних проблем, збереження довкілля і забезпечення сталого розвитку як у воєнний, так і 
повоєнний період, потреба екологізації усіх сфер життя,  розуміння зміни парадигми зі споживацького ставлення до 
природи на природоорієнтовані рішення, забезпечення збереження біорізноманіття, підвищення екологічної 
обізнаності стали першочерговими у суспільстві. Саме тому основним фокусом ОП є власне формування 
компетентностей і програмних результатів, які спрямовані на вирішення низки гострих екологічних потреб 
сьогодення та розв’язання конкретних екологічних проблем у повоєнній відбудові України: відновлення територій 
на засадах сталості, ревіталізації техногенно-навантажених територій та урбоекосистем, пом’якшення та адаптація 
до кліматичних змін на основі природоорієнтованих рішень, розбудова Смарагдової мережі, стале використання 
природних ресурсів. Усе це відображено в структурі компонентів ОП, навчальних і виробничих практик і тематиці 
кваліфікаційних робіт здобувачів.
Щоб відповідати викликам ринку праці, необхідна адаптивність ОП, чому сприяє запровадження таких курсів, як 
«Транскордонні екологічні проблеми», «Сталий розвиток урбоекосистем», «Оцінка випливу на довкілля й 
нормування антропогенної діяльності», «Управління та поводження з відходами, біодеградація» та низки 
вибіркових (особливо стосовно вирішення екологічних регіональних проблем), а також включення розуміння засад  
Європейського Зеленого курсу в низку освітніх дисциплін. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Інтерес громадськості до екологічних проблем Львівщини, попит на дослідження біорізноманіття потребує 
спеціалістів відповідної кваліфікації. Проблемам різкої втрати біорізноманіття, особливо Карпатського регіону, 
знищенню ґрунтової біоти, забрудненню важкими металами, поширенню інвазійних видів і як наслідок порушення 
природних екосистем, приділяється недостатня увага. Тому значення на ОП надається отриманню базових знань з 
екології та методів дослідження мікроорганізмів, рослин, грибів, тварин, людини, а також оцінки і збереження 
біорізноманіття. Враховуючи, що за кількістю об’єктів ПЗФ Львівщина займає провідне місце в Україні, сьогодні на 
ринку праці Львівщини є попит на таких фахівців. Ці питання обговорювали на зустрічах і засіданнях круглих 
столів спільно із роботодавцями (2019-2022), Громадської ради при ЛОДА (29.01.2020, про роль кафедр екології у 
підготовці фахівців https://bit.ly/3XFUjIF), Екологічної комісії НТШ (22.11.2022). "Стратегія адаптації базових 
галузей Львівщини до умов воєнного стану та післявоєнний період" (у робочій групі є З.Мамчур) передбачає низку 
вирішень відповідно до Європейського Зеленого Курсу, особливо у контексті вступу України до ЄС. Такі гострі 
питання, як повоєнне відновлення об’єктів ПЗФ і розбудова Смарагдової мережі, розширення зелених зон із 
урахуванням кліматичних змін, подолання деградації природних середовищ, запобігання втраті біо- та 
ландшафтного різноманіття потребує фахівців, які володітимуть комплексом відповідних компетентностей.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час оновлення ОП враховано досвід аналогічних програм ЗВО України (КНУ ім. Т.Шевченка, ХНУ ім. Каразіна, 
НУБіП України; ЛНУП; ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького; а також іноземних програм (Universitas Carolina (Praha), The 
Institute of General Ecology and Environmental TU Drezden, Universität Bremen, Helsingfors universitet; Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lunds universitet).
Аналіз навчальних планів, переліків освітніх компонент, кількості кредитів дозволяє актуалізувати тренди та 
врахувати їх в нашій ОП. Цьому також сприяла співпраця і наукові зв’язки (стажування, виконання спільних 
проєктів, наукові публікації). З. Мамчур проходила стажування у Природничому університеті у Любліні, має спільні 
публікації з професорами цього університету та Люблінського університету ім. Марії Кюрі-Склодовської. І. Капрусь, 
О. Думич викладали відповідно, у ЛНУП і ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького; Г. Антоняк проходила стажування у НЛТУ 
України, І. Капрусь – у ЛНУП і Еколого-освітньому центрі Вігерському національному парку (Польща). Колектив 
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кафедри екології має наукові та професійні зв’язки з науково-педагогічними колективами ЗВО Львова, які готують 
фахівців за спеціальністю 101Екологія, тому відбувається обмін думками, аналіз ОП, що сприяє врахування досвіду 
під час оновлення ОП. Досвід аналогічних чи подібних програм обговорено на методичних семінарах, засіданнях 
кафедри (прот. № 8 від 22.01.2020) та робочої групи (протокол №1 від 19.10.2021). 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Освітня програма розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 04 жовтня 2018 року №1076. Під час 
розроблення ОП у повній мірі враховано компетентності і програмні результати Стандарту. Для ОП розроблена 
структурно-логічна схема, де показано порядок вивчення нормативних ОК, вибіркових ОК загальної підготовки та 
вибіркових ОК професійної та практичної підготовки. Матриця відповідності програмних компетентностей 
результатам навчання та освітнім компонентам і матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 
відповідними освітніми компонентами представлені в ОП.
Визначені у зазначеному Стандарті ПРН досягаються включеними до ОП обов’язковими освітніми компонентами, 
котрі надають здобувачам вищої освіти необхідні теоретичні знання і практичні вміння, досвід вирішення завдань у 
професійній діяльності. Для поглиблення фахової підготовки здобувачам запропоновано широкий спектр 
вибіркових дисциплін, котрі підсилюють конкретні компетентності і відповідні програмні результати. У силабусах 
ОК наводяться відповідні компетентності і результати навчання, також обґрунтована відповідність методів навчання 
й тематики лекцій та практичних занять формуванню необхідних компетентностей у здобувачів і досягненню ПРН. 
ОП сформована таким чином, що випускник після успішного завершення набуде інтегральну компетентність: 
здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони 
довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про 
довкілля, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, і, відповідно повинен вміти застосувати набуті 
як загальні, так і фахові компетентності. Практична підготовка здобувачів передбачає проведення лабораторних  і 
практичних занять з відповідних ОК, проходження навчальних і виробничих практик, Великий практикум (за 
вибором тематичного спрямування), а також виконання  курсової та кваліфікаційної роботи переважно на базі 
спеціалізованих лабораторій кафедр біологічного факультету. Студенти отримують достатньо високий рівень 
теоретичної та практичної підготовки із циклу загальної підготовки (Українська мова за професійним 
спрямуванням, Історія України, Історія української культури, Філософія, Іноземна мова, Латинська мова, Фізичне 
виховання). 
Обсяг кредитів ЄКТС та частка ОК, скерованих на формування у здобувачів загальних і спеціальних (фахових) 
компетентностей відповідають Стандарту вищої освіти за спеціальністю Екологія. Інформаційні та програмні 
ресурси, обладнання й устаткування, наявне в Університеті, забезпечують здійснення освітнього процесу на 
відповідному рівні та досягнення результатів навчання.

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?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти наявний.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 101 Екологія, має чітку структуру, що відображено у логічній 
схемі та матриці відповідностей компетентностей і програмних результатів ОК. Нормативні дисципліни циклу 
загальної підготовки становлять 30 кредитів ЄКТС, і забезпечують формування світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, загальнокультурної підготовки здобувачів: ОК1– ОК7 забезпечують набуття 
ЗК (КЗ4 – КЗ6, КЗ12, КЗ13 та КС12) та, відповідно, результати навчання (ПР03, 07, 13-15, 19, 24, 25). Ще 12 кредитів 
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охоплюють дисципліни вільного вибору загальної підготовки, де здобувачі мають можливість обрати ОК 
загальноуніверситетського рівня, які відповідають їхнім зацікавленням, потребі та розвитку соціальних навичок 
(soft skills).
З циклу професійної підготовки нормативні дисципліни становлять 150 кредитів, вибіркові дисципліни – 48 
кредитів ЄКТС. Обов’язкові ОК забезпечують досягнення програмних результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти. Навчальні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (ОК8-ОК35) покликані 
сформувати у здобувачів необхідні компетентності для розв’язування складних спеціалізованих задач та вирішення 
практичних проблем у галузі.
ОК циклу професійної та практичної підготовки (ОК9-ОК34), а також навчальні та виробничі практики (ОК36 – 
ОК39) передбачають опанування методів збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень. 
ОК35 Безпека життєдіяльності та охорона праці є дуже актуальною на сьогодні, оскільки забезпечує набуття 
компетентностей щодо здійснення безпечної професійної діяльності та формування соціально відповідальної 
поведінки з дотриманням норм здорового способу життя, гарантування безпеки цивільного населення у разі 
можливої надзвичайної ситуації, збройної агресії та адекватної поведінки в складних умовах бойових дій. ОК7-
Фізичне виховання забезпечує КЗ 11.
Вибіркові дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (ВК5-ВК14) посилюють ті чи інші 
компетентності, поглиблюючи програмні результати. Наприклад, здобувачам пропонується обрати дисципліну 
Великий практикум на одну із тем, які поглиблюють вивчення об’єкту ОП: «Екологічний моніторинг абіотичних і 
біотичних компонентів екосистем», «Біозабруднення та біоіндикація стану екосистем», «Техногенний вплив на 
компоненти екосистем». Освітній процес забезпечений лабораторним обладнанням і устаткуванням, 
інформаційними ресурсами й програмними засобами, необхідними для досліджень будови та властивостей 
екосистем різного рівня та походження.
Таким чином, зміст ОП має чітку структуру, а ОК логічно пов’язані між собою і є глибокими, націленими на 
досягнення заявлених програмних результатів, орієнтовані на формування у здобувачів комплексу знань, умінь та 
навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування. Всі програмні результати забезпечуються нормативними ОК. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

В Університеті сформована правова база щодо забезпечення можливостей формування індивідуальної освітньої 
траєкторії. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університету 
імені Івана Франка (https://bit.ly/3XLM3ar),  Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами 
вищої освіти навчальних дисциплін (https://cutt.ly/f2QQ7m9); Порядку визнання в Університеті результатів 
навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті (http://bit.ly/3Wakiad), Положення про порядок 
реалізації права на академічну мобільність (https://bit.ly/3W8vZye), індивідуальну освітню траєкторію здобувач 
може реалізувати насамперед через 
1. вибір навчальних дисциплін у межах Університету, на ОП, а також у рамках реалізації права на академічну 
мобільність на базі інших українських ЗВО чи за кордоном на підставі укладених угод про співпрацю між 
Університетом й установами-партнерами.
2. Право здобувача вибирати теми курсових, кваліфікаційних робіт та наукових керівників.
3. Право здобувача на вибір баз проходження практики. Здобувач, зокрема, може проходити практику за місцем 
майбутнього працевлаштування. 
4. Участь здобувача у наукових конференціях, у виконанні проєктів і ґрантів.
5. Участь у програмах академічної мобільності.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

На ОП здобувачі мають реальну можливість обирати ОК загальної (загальноуніверситетського рівня) і професійної 
підготовки відповідно до Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами навчальних 
дисциплін…  (https://cutt.ly/f2QQ7m9). 
Частка вибіркових дисциплін – не менше 25% кредитів ЄКТС від загального обсягу ОП. Передбачено дисципліни 
вільного вибору у циклі загальної підготовки (3-6 семестри, 12 кредитів) та циклу професійної та практичної 
підготовки (5-8 семестри, 48 кредитів). Здобувачі мають змогу перед обранням кожної ОК ознайомитися в силабусах 
із їхнім змістом, очікуваними результатами навчання, політикою оцінювання, інформацією про викладачів. 
Дисципліни вільного вибору із циклу загальної підготовки здобувачі самостійно обирають в особистих кабінетах в 
автоматизованій системі «Деканат» (https://dekanat.lnu.edu.ua/). Процедура і організаційне забезпечення обрання 
дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки проводиться на початку 2 семестру поточного року. 
Передбачено 3 етапи: І хвиля реєстрації - студент може зайти в систему для перегляду стану комплектації груп та 
зміни/редагування свого вибору дисципліни. ІІ хвиля реєстрації та комплектації груп (не менше 25-ти осіб, верхня 
межа – 200). Студенти, що зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у другій 
хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни зі сформованих після першої хвилі. Третім етапом є 
рандомний розподіл системою Деканат студентів, які не оформили свій вибір, серед дисциплін, які відбулися, 
шляхом пропорційного доукомплектування груп. Після обрання (чи рандомного розподілу) вибіркові дисципліни 
стають обов’язковими для конкретного здобувача.
Щодо вибіркових дисциплін професійної підготовки здобувачів заздалегідь інформують про можливість вибору і 
про зміст дисциплін; гарант ОП, порадники груп ознайомлюють здобувачів із порядком, термінами та 
особливостями запису (https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology), змістом дисциплін (силабуси розміщені на 
веб-сторінці https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/vybirkovi-kursy). Після написання студентами заяв та їхнього 
опрацювання, деканат визначає дисципліну в кожному блоці, яка набрала більшість заяв. Списки сформованих груп 
розміщують на сайті біологічного факультету.
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Вибіркові ОК з циклу професійної та практичної підготовки згруповані у 8 блоків дисциплін (окремо пропонується 
на вибір тематика Великого практикуму). У кожному блоці є по 4-5 ОК, вони достатньо різноманітні і в підсилюють 
певні програмні результати. Перелік вибіркових дисциплін переглядається й уточнюється, зважаючи на актуальні 
екологічні виклики, запити студентів і роботодавців (протокол засідання кафедри №7 від 27.01.2022). Також 
кафедра екології пропонує дисципліни вільного вибору студентів загального (гуманітарного) циклу (протокол зас. 
каф. №7 від 27.01.2022). Зокрема, у попередні роки здобувачі різних ОП обрали ОК «Основи ландшафтного 
дизайну», у 2022 р. – «Життя у стилі Z-Waste» (О. Цвілинюк).

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів проводиться відповідно до Положення про проведення практик 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/reg_practice.pdf) та спрямована на поетапне і системне 
забезпечення компетентностей. Обов’язковими освітніми компонентами ОП є практики: навчальні (12 кредитів) і 
виробничі (15 кредитів). Важливим аспектом підготовки екологів є проходження практик на Високогірному 
біологічному стаціонарі в с. Кваси Закарпатської області та Шацькому біолого-географічному стаціонарі  Волинської 
області. 
Інформація стосовно цілей і завдань, визначених компетентностей і програмних результатів практичної підготовки 
відображена у відповідних силабусах (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/bachelor). Для всіх видів практик 
розроблені електронні курси на платформі Moodle, для виробничої практики 4 курсу видано посібник (Мамчур З. І., 
Джура Н. М., Антоняк Г. Л., Драч Ю. А. Переддипломна практика зі спеціалізації: методичні вказівки для студентів 
першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101-Екологія. 2020). 
Здобувачі мають можливість обирати місце проходження виробничої та переддипломної практики: на 
підприємствах, в установах та організаціях, у науково-дослідних закладах, з якими у ЗВО укладено відповідні угоди 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology). Надання кваліфікованих консультацій щодо баз практик 
покладається на гаранта освітньої програми та керівника наукового дослідження здобувача. Співпраця з 
роботодавцями відображається у наданні консультацій щодо окремих тем екологічних досліджень.

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

На ОП упродовж навчання здобувачі набувають необхідних для екологів soft skills: навички міжособистісної 
взаємодії і комунікації, здатність брати на себе відповідальність, вміння критично мислити та діяти соціально 
відповідально і свідомо, залагоджувати конфлікти, управляти своїм часом, розуміння важливості дедлайнів, 
креативність, лідерство. Соціальні навички забезпечуються низкою компетентностей у  нормативних ОК: КЗ-3 (ОК: 
28, 29, 35,38, 39), КЗ-6 (ОК: 1,3,5, 20, 26), КЗ-7 (ОК: 8,16, 31) КЗ-9 (ОК: 36, 37), КЗ-10 (ОК: 32, 36-39), КЗ-13 (ОК: 1-3,7, 
28, 35), так і вибіркових ОК. Soft skills здобувачі формують під час практик, участі у громадській та еколого-
просвітницькій діяльності. Проведення різноманітних форм занять і контрольних заходів: дискусія, ділові 
переговори, підготовка і захист колективних проєктів, розгляд кейсів, аналіз конфліктних ситуацій, робота у 
командах, проведення соціологічних опитувань, захист кваліфікаційних робіт дозволяють їм набути необхідних 
навичок. Значною мірою сприяє активна участь у наукових гуртках та у студентському житті Університету (творчі 
колективи, спортивні товариства, громадські організації). Здобувачі і випускники в анонімному опитуванні 
засвідчили високий показник оволодіння soft skills (https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology; 
https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/bachelor).
Викладачі на курсах підвищення кваліфікацій, які регулярно проводять в Університеті, мають можливість також 
поглиблювати свої soft skills для подальшого розвитку їх у здобувачів.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт 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)?

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті 
(https://bit.ly/3XLM3ar) обсяг навчального навантаження здобувачів освіти встановлюється в кредитах ЄКТС та 
годинах, охоплює аудиторні заняття та самостійну роботу. Обсяг ОП становить 240 кредитів ЄКТС (7200 годин). Із 
загальної кількості годин обсяг аудиторних становить 3236 годин (45%), а обсяг самостійної роботи - 3964 годин (55 
%). Кількість видів контролю не перевищує 15 протягом навчального року з урахуванням курсової роботи.
У силабусах ОК відображено співвідношення кількості аудиторних годин і самостійної роботи, що залежить від 
специфіки, змісту, значення і мети в реалізації ОП. Самостійна робота забезпечується системою навчально-
методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручники, 
навчальні посібники, методичні матеріали, платформа електронного навчання Moodle, що дозволяє здобувачам 
самостійно та у зручний час опрацьовувати матеріал. У Moodle для більшості дисциплін розроблена анонімна 
анкета, яку наприкінці курсу заповнюють здобувачі, і вказують, скільки часу вони витрачають упродовж тижня на 
самостійну роботу (у т.ч. на платформі електронного навчання). Приблизно 2/3 кількості здобувачів затрачають час 
на самостійну роботу, який визначений ОК. Ефективність самостійної роботи здобувачів оцінюється на проміжному 
та підсумковому контролі (питання обов’язково виносяться на модульний чи екзаменаційний контроль).
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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 ОП не передбачена підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, однак можливість її 
запровадження розглядається з урахуванням нової стратегії Університету на 2021-2025 роки (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf

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

https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра розробляють згідно з 
«Умовами прийому до закладів вищої освіти України», затверджують на Вченій раді університету і розміщують на 
офіційному сайті (https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/). 
Правила прийому на навчання на ОП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень 
(https://admission.lnu.edu.ua/specialization/ecology/). Зарахування супроводжується ознайомленням студентів із 
Університетом (розпаковка факультетів (біологічного - bit.ly/3GHUb4x, Дні відкритих дверей) та ОП (на сайті 
Абітурієнт). 
Вступ на ОП Екологія на базі ПЗСО до 2022 н.р. здійснювався на основі подання сертифікатів ЗНО з предметів: 
Українська мова (коефіцієнт 0,3); Біологія (коефіцієнт 0,4); Історія України або математика, або іноземна мова, або 
географія, або фізика, або хімія (коефіцієнт 0,3).
За умов воєнного стану під час прийому документів бралася до уваги оцінка Національного мультипредметного 
тесту з Української мови (ваговий коефіцієнт 0,3), Математики (0,35), та Історії України (0,35). У Додатку 6 до 
Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році (п. 9 розділу VII) подано Таблиці переведення 
тестових балів НМТ до шкали 100-200 балів. В Університеті упродовж вступної компанії працював Консультаційний 
центр для вступників (https://lnu.edu.ua/v-universyteti-diie-konsultatsiynyy-tsentr-dlia-vstupnykiv/).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, 
регулюються Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному 
університеті… (2022р.) (https://bit.ly/3W8vZye), яке розміщено на офіційному сайті 
(https://international.lnu.edu.ua/polozhennia-pro-poriadok-realizatsii-prava-na-akademichnu-mobilnist-u-lvivskomu-
natsionalnomu-universyteti-imeni-ivana-franka-vid-12-zhovtnia-2022-roku/). Попередньо було розроблене Тимчасове 
положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти... (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_academic_mobility.pdf) та Положення про визнання та перезарахування результатів 
навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті… (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf).
Згідно з нормативною базою Університету та положеннями ЄКТС визнання результатів навчання та 
перезарахування ОК здійснюється на основі укладеного договору про навчання та виписки з оцінками і кредитами 
за встановленою процедурою. Інформація для здобувачів щодо регламенту визнання результатів навчання є у 
вільному доступі у нормативній базі Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-
academic-mobility.pdf
Усі положення розміщено в розділі «Документи Університету» https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

З огляду на тривалі карантинні обмеження та воєнний стан в Україні у 2020-2022 рр. не було здобувачів, які 
навчалися за програмою академічної мобільності. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється «Порядком визнання у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та 
інформальній освіті» від 29.01.2020 р. (протокол № 79/1) і розміщене у вільному доступі на сайті Університету 
(http://bit.ly/3Wakiad). Процедура визнання результатів, отриманих у неформальній освіті, стосується нормативних 
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навчальних дисциплін і передбачає: 1) подання заяви із долученням документів, які засвідчують подану у них 
інформацію; 2) формування предметної комісії для встановлення організаційних моментів щодо оцінювання і 3) 
його проведення для визнання результатів навчання. Здобувача попередньо ознайомлюють із програмою 
дисципліни та переліком питань для підсумкового оцінювання. Визнання результатів дозволено для дисциплін, які 
викладатимуться у наступному семестрі.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

На ОП будуть застосовані визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Так, упродовж січня 
2023 року здобувачі 3 курсу проходили навчання на платформі Prometheus. Зокрема, здобули певні компетентності 
на онлайн-курсах: «Основи проєктного менеджменту» (https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:Prometheus+BASICPM101+2022_T1/about). Сертифікати  отримали В. Грицак, О. Кузич, Р. Стецик, А. Кабай, що їм 
буде зараховано як модульний контроль із дисципліни «Екобезпека й управління в екологічній діяльності». 
Сертифікат з курсу «Журналістські розслідування, адвокація і протидія корупції у сфері екології» 
(https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+JI101+2021_T3/about) отримали А. Балух, О.Кузич, 
Р. Стецик, що буде зараховано як модульний контроль  з дисципліни «Екоосвітня діяльність». 

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

Вибір форм і методів навчання здійснюється викладачами з урахуванням змісту ОП, навчального плану відповідно 
до «Положення про організацію освітнього процесу…» (https://bit.ly/3XLM3ar). Освітній процес здійснюється за 
такими формами: навчальні заняття (лекція, практичне, лабораторне, консультація); самостійна робота, практична 
підготовка (навчальні, виробнича та переддипломна практики, науково-дослідницька робота) та контрольні заходи 
(іспит, залік, диф. залік, контрольні роботи, захист курсової і кваліфікаційної робіт).
Викладачі обирають методи, які найбільше сприяють досягненню ПРН: методи здобуття нових знань із 
використанням інноваційних технологій і проблемного підходу (проблемні лекції, семінари-дискусії, мозкові 
штурми, кейс-методи, колаборативне навчання (групові проєкти, спільні розробки), міні-конференції, моделювання 
професійної реальності, робота в командах, творчі індивідуальні завдання), дослідницько-пошукові методи (аналіз 
конкретних ситуацій, складання кейсів, есе, встановлення причинно-наслідкових зв’язків) і самостійна робота. Цей 
вибір форм і методів навчання зазначено у силабусах дисциплін і таблиці 3. Для кожної освітньої компоненти 
розроблені і доступні на сайті силабуси. На платформі Moodle подано перелік джерел літератури, вимоги, систему 
оцінювання, корисні лінки, завдання (тести, кейси), доступне методичне забезпечення. Викладання проводиться з 
використанням мультимедійних засобів, проведення практичних і лабораторних занять – із використанням 
оптичних і лабораторних приладів і засобів.  

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 ОП створене сприятливе середовище для студентоцентрованого навчання, орієнтоване на ініціативу й активність 
здобувача. Втілення цього підходу реалізується у можливості студентів обирати гнучкі освітні траєкторії, у підтримці 
наставників, особливо на молодших курсах, увазі до потреб студентів, на взаємоповазі між викладачами і 
здобувачами. Освітня траєкторія формується під час вибору ОК загального та професійного спрямування, обрання 
тем наукового дослідження, наукових керівників, вибору місця практики. Серед значної кількості вибіркових ОК на 
основі побажань здобувачів запропоновані також ті, які враховують їхні інтереси. Здобувачі мають можливість бути 
учасниками робочих груп з оновлення ОП, оцінювати методи навчання і викладання як анонімно, так і під час 
зустрічі з гарантом і викладачами. Після вивчення ОК у Moodlе проводяться анкетування. Анонімне опитування 
здобувачів, проведене кафедрою екології, показало високий відсоток задоволення обраною ОП 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology). На основі Положення про організацію опитувань студентів, 
викладачів, випускників і роботодавців щодо якості освітнього процесу (https://bit.ly/3CMKhhb) Центр моніторингу 
і Центр забезпечення якості освіти проводять щорічне опитування. За результатами опитування у 2023 р. рівень 
задоволеності здобувачів забезпеченням підготовки на ОП дуже високий (теоретичної: цілком задоволені – 76,9%, 
радше задоволені – 23,1%; практичної: цілком задоволені - 69,2%, радше задоволені – 30,8%) 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/bachelor).

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. Здобувачі мають право і можливість вивчати ОК за вибором, обирати місце проходження виробничих 
практик, самостійно формувати індивідуальну траєкторію, вільно брати участь в обговореннях і дискусіях на 
заняттях, конференціях, а також вільно обирати свою громадянську та наукову позицію, якщо вона не суперечить 
місії кафедри екології й Університету. На ОП не було випадків конфліктів через особисті світоглядні, релігійні чи 
політичні погляди викладачів чи здобувачів. Викладачі реалізують академічну свободу через розроблення 
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авторських програм і навчальних занять (лекцій, практичних чи лабораторних), обрання різних форм і методів 
проведення занять та контролю, удосконалюючи відповідно до потреб здобувачів і вимог часу. Під час практичних 
занять практикуються дискусії з проблемних фахових питань, де кожен учасник має право на своє бачення. 
Викладачі не оцінюють відношення студента до цих проблем, а лише вміння здобувачів розв’язувати проблеми у 
межах фаху; створюють передумови для успішного опанування студентами фактичного матеріалу, сприяють 
формуванню у нього умінь та навичок завдяки застосуванню різних способів подачі матеріалу, різноманітних 
педагогічних методів оцінювання знань і вмінь (Табл. 3). Дієвість принципів академічної свободи регулярно 
обговорюють на засіданнях кафедри (прот. №8 від 22.01.2020; №3 від 19.10.2021, №4 від 18.10.2022) зустрічах із 
гарантом (3.10.2022, 13.12.2022).

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 *

Студентів на початку навчання ознайомлюють з ОП і навчальним планом, які розміщені на сайті біологічного 
факультету (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/bachelor). Для всіх ОК розроблені силабуси, які щорічно 
оновлюються і є у вільному доступі. Інформація про цілі, зміст, методи, очікувані результати та способи й критерії 
оцінювання надається викладачем під час перших занять, уточнюється під час консультацій. Для курсових і 
кваліфікаційних робіт таку інформацію студенти отримують із методичних посібників та під час консультацій з 
їхніми науковими керівниками. Перед проходженням практик проводиться настановча конференція. Інформація 
розміщена на веб-сторінці факультету і кафедри екології (https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology), доступна на 
платформі Moodle. Курси, які читають викладачі кафедри екології, розміщені на платформі Moodle, де вони 
оновлюються, чи поповнюються новим матеріалом. Здобувачам доступні інформація про автора курсу, перелік 
рекомендованої літератури, система оцінювання знань, глосарій, лекційні матеріали, методичні рекомендації для 
виконання практичних і лабораторних занять, виконання індивідуальних завдань, тестові завдання для 
самоконтролю тощо. 
Результати опитування здобувачів 2-4 курсів були проведені у вересні 2022 та у січні 2023, у т.ч. стосовно 
доступності, зрозумілості і вчасності інформації щодо надання силабусів, представлення критеріїв оцінювання 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Університет має тривалі традиції поєднання навчання і досліджень. Наукова складова під час реалізації ОП є 
необхідною для повноцінної підготовки, розвитку наукового мислення, творчого підходу до вирішення теоретичних 
і практичних завдань майбутньої професійної діяльності. Специфіка ОП передбачає обов’язкове поєднання 
навчання і досліджень. На ОП поширеною є практика використання у процесі викладання власних наукових 
досліджень. Здобувачам пропонуються навчально-дослідні завдання, що потребують застосування дослідницького 
методу. Всі ОК, які викладають на кафедрі екології, пов’язані з науковою діяльністю викладачів і дають можливість 
обрати студентам тематику в рамках цих досліджень. Вже з 1 курсу ОК «Методи екологічних досліджень», 
«Навчальна екологічна практика» розвивають дослідницьку складову, що посилюється Виробничими практиками, 
«Великим практикумом» (6-7 семестр). Такі ОК формують у здобувачів цілісне уявлення про методи і методичні 
підходи в екології, інвайронментології, заповідній справі, дають теоретичні та методичні основи здійснення 
наукових досліджень. Під час виконання курсової та кваліфікаційної роботи у здобувачів формуються уміння 
планувати й виконувати наукові дослідження, аналізувати, опрацьовувати й описувати отримані результати, 
формулювати логічні висновки на основі результатів проведених досліджень, готувати наукові проєкти та  
публікації. Здебільшого наукові дослідження здобувачів ОП стосуються наукової тематики кафедри екології 
(Екологічний стан компонентів довкілля на території Львівської області. Оцінка впливу техногенних об’єктів на 
біоту. Біоіндикація екологічного стану компонентів довкілля. Вплив нафтового забруднення на біологічні 
показники рослин. Відновлення екологічного стану ґрунтів і водойм методами фіторемедіації. Екологічні 
особливості біоти природних і антропогенно змінених екосистем. Вплив антропогенної діяльності на видовий склад 
ґрунтових безхребетних. Вплив інвазійних організмів на видовий склад біоценозів тощо). Студенти мають змогу 
проходити практику в наукових лабораторіях роботодавців (зокрема в Лабораторії ґрунтової педології ДПМНАНУ, 
лабораторіях відділу екоморфогенезу Інституту екології НАНУ).
Щорічно на біологічному факультеті проводиться Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і 
поступ біології», де кращі доповіді здобувачів відзначають нагородами (отримали у різні роки здобувачі ОП: Телегій 
Л., Нагірнич О., Семенюк Т., Гайдучок О., Савінкова В.), Всеукраїнська наукова конференція «Стан і біорізноманіття 
екосистем Шацького НПП…». 
Наукові публікації здобувачів враховують при оцінюванні кваліфікаційної роботи. За 2020 р. – 12 наукових 
публікацій зі студентами, за 2021 – 13. При кафедрі діє Екологічний науковий гурток, де здобувачі обговорюють 
актуальні наукові проблеми та сучасні екологічні виклики суспільства. У другому семестрі 2021/22 н.р. відбулося 8 
засідань, заслухано 22 доповіді, у 1 семестрі 2022/23 - 7 засідань, 39 доповідей.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Всі викладачі  залучені в науково-дослідницький процес, і, відповідно, зацікавлені в інтеграції результатів власних 
досліджень у відповідну ОК. Викладачі оновлюють зміст як нормативних, так і вибіркових ОК на основі наукових 
досягнень, сучасних практик, актуальності та вимог часу. Оновленому змісту ОК сприяє активна наукова діяльність 
викладачів, співпраця з науковими інституціями України та зарубіжжя, значна кількість наукових публікацій в 
авторитетних фахових видавництвах, стажування, участь у конференціях, семінарах і тренінгах, що дає можливість 
застосування результатів і матеріалів їхньої практичної діяльності, зокрема оволодіння новітніми технологіями як 
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дослідження, так і викладання. Викладачі удосконалюють педагогічну майстерність шляхом підвищення 
кваліфікацій, включаючи в контент ОК набуті знання та досвід.
Авторський зміст ОК відображається в силабусах, які, як і зміст ОК, оновлюються щороку. Це пов’язано з постійним 
інформаційним наповненням сучасною літературою й джерелами (моніторингові зведення екологічного стану, дані 
зі сайту Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України й обласних Департаментів екології та 
природних ресурсів, екологічні паспорти Львівської області тощо), так і з актуалізацією нових екологічних викликів. 
Так, у багатьох ОК були включені Змістові модулі або окремі теми, що стосувалися впливу воєнних дій, або ж 
природоорієнтованих рішень щодо відбудови України.
При оновленні змісту ОК враховується і зворотній зв'язок з усіма стейкхолдерами, насамперед, зі студентами. 
Анонімне опитування після закінчення курсу стосується тем, які найбільше зацікавили студентів, чи були 
найскладнішими для вивчення, що дає змогу корегувати як зміст, так і методи викладання.
Гостьові лекції, які часто проводяться на ОП, також сприяють оновленню, оскільки дають змогу подивитися на 
проблему та методи її вирішення різносторонньо. Вебінари і тренінги важливі у процесі формування змісту ОК. 
Зокрема, доц. З. Мамчур і Н. Джура були учасницями онлайн-конференції «Екологічна безпека України в умовах 
воєнного часу, З. Мамчур - учасником Круглого столу Мінприроди «Як зберегти та примножити екосистемні 
послуги» (2022), III Форуму «Української лісової платформи» на тему «Лісоуправління під час війни та післявоєнна 
відбудова» (WWF, 2022), вебінарів ГО «ЛіС» («Програма боротьби з лісовими злочинами в Україні», «Відмерла 
деревина та її роль для біорізноманіття лісів», «Лісовідновлення в Україні» (2022). Проф. Г. Антоняк брала участь у 
Круглому столі «ОВД: дослідження результативності та необхідні зміни» (2022), міжнародному вебінарі «What We 
Know About NanoEHS: Risk Assessment and Risk Management» (2021), доц. Н. Джура - «Сталий розвиток: від освіти до 
світу» (2021), що знайшло відображення у відповідних дисциплінах. У монографії «Екологія грибів» (2013), 
посібниках «Мікобіота в екосистемах…» (2021), «Біохімічна екологія» (2022) за авторства Г. Антоняк, З. Мамчур 
студентам запропоновано для розгляду сучасні наукові дослідження мікобіоти.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтеграція викладачів та студентів у міжнародне освітнє  і дослідницьке середовище відбувається насамперед через 
співпрацю з низкою наукових закладів та закордонних університетів. Викладачі мають спільні публікації із 
закордонними колегами, беруть участь у виконанні міжнародних проєктів і міжнародних стажуваннях. Проф. 
Капрусь І. проходив стажування у наукових закладах Кракова і Варшави (2018, 2019), у науково-освітній лабораторії 
Вігерського національного парку (Польща, 2021). Проф. Антоняк Г. і доц. Думич О. - стажування «German-Ukrainian 
Technology Transfer Internship University Program (GUTT.INUP)» (18.10-1.12.2021). Викладачі брали участь у проєктах 
DAAD: доц. Мамчур З. - у проєкті «Learnopolis+» (https://learnopolis.net/all-news/mamchur-zvenyslava-ihorivna-
ekolohiia-hrybiv/) (2021); З. Мамчур і доц. Н. Джура - у проєкті «Навчальний міст Хемніц-Львів» (Chemniz University 
of Technology, листопад-грудень 2022) (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/our-projects/), що 
безпосередньо пов’язано з процесом викладання. 
Викладачі кафедри екології публікують статті у міжнародних журналах (науково-метричні бази Scopus і Web of 
Science), беруть участь у підготовці наукових праць разом із зарубіжними колегами (проф. Г. Антоняк проф. І. 
Капрусь, З.Мамчур), є членами редколегій (З. Мамчур – «Acta аgrobotanica», «Prądnik» Ojcowskiego Parku 
Narodowego (Польща)), рецензують статті в іноземних журналах. 

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?

На ОП для об’єктивного оцінювання знань і вмінь здобувачів використовуються різноманітні форми контрольних 
заходів: усне опитування з метою виявлення знань, оцінювання вміння вести бесіду, дискусію; презентації 
результатів виконаних завдань і досліджень, захист виконаних лабораторних і розрахункових робіт, проєктів; 
аналітичні звіти, есе, виконання індивідуальних завдань, тестування на платформі Moodle, контрольні роботи (табл. 
3). Форми передбачають різнорівневі види завдань (наприклад, тести або розв’язування кейсів різної складності, 
вирішення ситуаційних завдань із проблемних питань), що сприяє розвитку аналітичних умінь та формуванню 
критичного мислення. Важливим методом є самооцінювання та взаємооцінювання, що практикується як на 
платформі Moodle, так і усно. Перевірка питань самостійного вивчення обов’язково включена у поточний та 
підсумковий контроль, також студентам представлена можливість (усна або у вигляді тестів) перевірити свої знання 
для самоконтролю. Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, диференційованого заліку (навчальні, 
виробнича і переддипломна практики) в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, i в 
терміни, встановлені навчальним планом. Деякі дисципліни передбачають комплексний екзамен (Табл. 3), зокрема 
виконання тестів, розпізнавання об’єктів, усні відповіді на питання білету, бліц-відповіді на питання щодо 
визначення термінів і понять, а також підготовка індивідуальних завдань-кейсів чи захист проектів командної 
роботи. Екзамени на кафедрі екології здійснюються за участі двох викладачів. Більшість дисциплін, як 
нормативних, так і вибіркових, передбачають оцінювання як теоретичних знань, так і конкретних практичних 
умінь, завдяки виконанню творчого індивідуального завдання, розв’язуванню кейсів з аналізу ситуацій і вирішення 
проблемних питань. Такі різноманітні форми контрольних заходів стимулюють у студентів розвиток критичного 
мислення, зокрема в анонімному анкетуванні, проведеному кафедрою у січні 2023 р. щодо переліку дисциплін, які 
стимулювали до критичного мислення і вирішення складних завдань, зазначена значна кількість ОК, а дехто зі 
здобувачів вказав, що всі ОК сприяли цьому. Правильно застосовані методи оцінювання дозволяють студентам 
зрозуміти, наскільки вони досягли запланованих результатів навчання. На засіданнях кафедри регулярно 

Сторінка 14



обговорюють критерії оцінювання, форми контрольних заходів, наголошується на їх відповідності ПРН (прот. №8 
від 09.02.2022, №12 від 06.06.2022). На кафедрі практикується система збору інформації (анонімні анкети на 
платформі Moodle) щодо розуміння здобувачами чіткості, зрозумілості форм контрольних заходів та оприлюднення 
й прозорості критеріїв оцінювання (аналіз анкетування проводився на засіданнях кафедри, прот. №5 від 02.12.2021,
№ 12 від 06.06.2022). Здобувачі поінформовані заздалегідь про конкретні дати проведення заліку чи екзамену, 
інформація оприлюднюється на сайті біолог. факультету: https://bioweb.lnu.edu.ua/students/rozklad-ispytiv.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Форма підсумкового контролю зазначена у навчальному плані, а також відображена в силабусах усіх нормативних і 
вибіркових ОК. Політика виставлення балів також зазначена у силабусах, чіткість і зрозумілість досягається 
насамперед вчасністю оприлюднення, обговоренням зі здобувачами на початку курсу усіх вимог, дотримання 
прозорості під час поточного й підсумкового оцінювання. Здобувач отримує на перших заняттях перелік питань для 
усного чи письмового опитування, зразки тестів, перелік запитань для самостійної роботи й самоконтролю, 
екзаменаційні вимоги, а також інформацію про критерії оцінювання, розподіл балів. Якщо виникають проблемні 
ситуації, напр., через зміни режиму навчання унаслідок карантинних обмежень, або воєнного стану, то викладач 
обговорює зі здобувачами можливі зміни, таким чином усуваються незрозумілість чи недоліки. Для вирішення 
непорозумінь чи неточностей студент може звернутися за консультацією до викладача. На платформі Moodle 
студенти мають можливість пройти пробне тестування. Здобувачі ознайомлюються з отриманими балами після 
кожного виконаного завдання. У системі «Деканат» вносять усі бали поточного й підсумкового контролю. 
Після завершення курсу викладачі проводять анонімне опитування щодо зрозумілості політики виставлення балів. 
Систему оцінювання, зміни і доповнення до неї, аналіз анонімного опитування, критерії оцінювання 
кваліфікаційних робіт обговорювали на засіданнях кафедри  (прот. №10 25.02.2021 р., №12 від 06.06.2022). 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Згідно із «Положенням про організацію освітнього процесу…» (розділ 7) (https://bit.ly/3XLM3ar) та «Положенням 
про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти…» (bit.ly/3iGVVmD) на початку курсу 
викладач повідомляє про форми контрольних заходів відповідно до схеми курсу в силабусах, а також критерії 
оцінювання. Для більшості ОК розроблено електронний курс на платформі Moodle, де повідомляється про всі 
контрольні заходи. Викладачі заздалегідь узгоджують зі здобувачами час проведення підсумкових за модулями 
контрольних заходів. Перед екзаменами обов’язково проводять консультації, з графіком яких заздалегідь 
ознайомлюють здобувачів (на сайті і в чат-групах). Розклад заліків і екзаменів, графік захисту кваліфікаційних робіт 
оприлюднюють на сайті (https://bioweb.lnu.edu.ua/students/rozklad-ispytiv). Викладачі дотримуються розкладу 
іспитів (дати, місця, часу проведення); на кафедрі попередньо затверджують комплекти екзаменаційних білетів і 
завдань. 
На зустрічах із гарантом здобувачі запевнили, що критерії оцінювання та форми проведення контрольних заходів 
чіткі, зрозумілі, що, зокрема було підтверджено анонімним анкетуванням здобувачів 2-4 курсів у вересні 2022 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology). Під час опитування ЦЗЯО у 2023 здобувачі ОП показали високий 
відсоток задоволення від форм контролю, критеріїв оцінювання знань, забезпечення доведення до відома критеріїв, 
а також об’єктивного оцінювання (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/bachelor).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт вищої освіти передбачає атестацію у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, яка передбачає 
самостійне розв’язання комплексної проблеми у сфері екології, охорони довкілля або збалансованого 
природокористування, що супроводжується проведенням досліджень або застосуванням інноваційних підходів. 
Теми кваліфікаційних робіт, а також рецензенти затверджують на засіданнях кафедри (протоколи № 4 від 
23.10.2019, №2 від 30.09.2020, №9 від 29.03.2022), та Вченої ради біологічного факультету (протоколи №1 від 
22.05.2020, № 8/10 від 17.03.2021, №7/21 від 13.04.2022).
Основні результати дослідження апробовані на наукових конференціях, кваліфікаційні роботи мають бути 
перевірені на академічний плагіат та розміщені в репозитарії кафедри екології 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/bachelor). Кваліфікаційна робота проходить зовнішнє рецензування, захист 
відбувається на засіданні Екзаменаційної комісії.
Для повноцінної підготовки і захисту кваліфікаційної роботи викладачами кафедри підготовлені методичні 
вказівки «Методичні вказівки до виконання та написання кваліфікаційних робіт для здобувачів освітнього ступеня 
бакалавр спеціальності 101 Екологія [електронний ресурс]» (Антоняк та ін., 2022), де, зокрема, чітко розписані 
критерії оцінювання кваліфікаційної роботи.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедуру проведення контрольних заходів регулюють Положеннями: 1)  про організацію освітнього процесу у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://bit.ly/3XLM3ar), 2) про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка 
(bit.ly/3iGVVmD), 3) про екзаменаційну комісію (https://bit.ly/3kgC2TP), 4) про апеляцію результатів контрольних 
заходів здобувачів вищої освіти” (https://bit.ly/3RfrIYJ); а також Тимчасовим порядком організації та проведення 
заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у 
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Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://bit.ly/3iztF5B), Порядком повторного вивчення 
окремих дисциплін” (https://bit.ly/3X7gZli). 
Всі Положення доступні на сайті Університету у розділі Документи Університету / Документи про організацію та 
забезпечення якості навчального процесу (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/), вказані на сторінках курсів у Moodle, а також з ними ознайомлюють 
здобувачів викладачі на перших заняттях. На зустрічах зі студентами гарант наголошує на необхідності знання 
студентами Положень про освітній процес тощо (протокол №4 від 13.12. 2022). 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Систематичність навчання здобувачів упродовж семестру, поточний і підсумковий контроль дають змогу об’єктивно 
оцінити рівень підготовки. Прикладом застосування процедур запобігання конфліктів чи необ’єктивності є те, що на 
кафедрі практикується прийняття іспитів двома екзаменаторами, або ж разом із асистентами, у тому числі 
проведення екзамену онлайн. На засіданнях кафедри про це постійно наголошується, а також складають графіки 
консультацій і екзаменів із зазначенням прізвищ присутніх викладачів. Здобувачі мають право та можуть 
оскаржити необ’єктивність викладача, право на подачу апеляції на будь-яку отриману підсумкову оцінку. В 
Університеті розроблена процедура подання апеляцій з боку здобувачів. 
Прозорість оцінювання забезпечується вчасним повідомленням здобувачів про отримані бали, систематичним 
виставлянням балів у системі «Деканат», однаковим і справедливим ставленням до всіх студентів. Об’єктивність 
екзаменаторів забезпечується виконанням принципів і положень Кодексу академічної доброчесності, декларацію 
підписали як здобувачі, так і викладачі ОП. У п. 5.6 «Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ 
імені Івана Франка» зазначено види необ’єктивного оцінювання; у п.7 - академічна відповідальність за 
необ’єктивність оцінювання.
Анонімне опитування показало задоволеність здобувачів результатами навчання, у тому числі об’єктивного 
оцінювання (https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology). Прикладів застосування процедур врегулювання 
конфлікту інтересів в межах ОП не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Документами Університету, які регламентують повторне проходження контрольних заходів, є: Положення про 
контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (bit.ly/3iGVVmD), Тимчасовий порядок 
організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням 
дистанційних технологій (https://bit.ly/3iztF5B), Положення про екзаменаційну комісію https://bit.ly/3kgC2TP). 
Студент, який під час сесії отримав із ОК незадовільну оцінку, а також пропустив (без поважних причин) іспит, 
захист курсової роботи чи практики (у сукупності не більше трьох дисциплін), має право на ліквідацію академічної 
заборгованості. Згідно з п. 7.6 Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3XLM3ar) ліквідація 
академічної заборгованості здійснюється через повторне складання екзаменів і заліків не більше двох разів з кожної 
дисципліни: один раз – викладачу, другий – комісії. Строк ліквідації академічної заборгованості – не пізніше 
початку наступного семестру. Порядок повторної атестації регулюється пунктами 5.8 і 5.9 Положення «Про 
екзаменаційну комісію у ЛНУ імені Івана Франка». Процедура повторного вивчення окремих дисциплін 
регламентується «Порядком повторного вивчення окремих дисциплін» (https://bit.ly/3X7gZli) і передбачає 
повторне вивчення предмету в наступному семестрі.
На ОП є приклади ліквідації академзаборгованості за талонами на комісії та відрахування за академнеуспішність.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відповідно до Положення про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти 
(https://bit.ly/3RfrIYJ) створені апеляційні комісії факультетського та загальноуніверситетського рівнів для апеляції 
результатів контрольних заходів. Метою апеляційної процедури результатів контрольних заходів є визначення 
об'єктивності виставленої здобувачу оцінки задля подолання елементів суб'єктивізму при оцінюванні знань, 
уникнення непорозумінь та спірних ситуацій, створення сприятливих умов для розвитку та реального забезпечення 
законних прав і інтересів здобувача. Апеляція результатів контрольних заходів проводиться за участі Апеляційної 
комісії на факультетському рівні, яка створюється за поданням декана терміном на 2 роки. До складу апеляційної 
комісії факультету входять: голова комісії - декан факультету; заступник голови комісії - заступник декана; члени 
комісії та представник студентського самоврядування факультету; секретар комісії (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/10/Sklad-apeliatsiyni-komisii_2022_na-sayt.pdf). До роботи комісії додатково долучаються 
науково-педагогічні працівники відповідної ОП (доц. О. Цвілинюк). Право на подачу апеляції мають усі здобувачі 
вищої освіти на будь-яку отриману підсумкову оцінку за шкалою ECTS, або за національною шкалою (від 
«незадовільно» до «відмінно»), що виставлена за результатами підсумкового чи семестрового контролю, з 
дисципліни, формою контролю з якої є іспит. Апеляційну заяву подає особисто здобувач у письмовому вигляді.

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, 
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Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка, 
Декларація про дотримання академічної доброчесності працівником у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка, 
Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка.
Положення про Комісію з питань етики та професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf).
Всі документи розміщені у вільному доступі на сайті Університету (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Упродовж реалізації ОП здобувачів інформують про необхідність дотримуватися Положення про академічну 
доброчесність. Гарант і викладачі ознайомлюють здобувачів першого курсу із документацією щодо принципів 
академічної доброчесності. Наголошується на дотриманні в освітньому процесі та науковій діяльності академічної 
доброчесності всіма учасниками освітнього процесу. Науковий керівник перевіряє курсові роботи здобувачів на 
плагіат. В Університеті передбачена перевірка на плагіат усіх кваліфікаційних робіт, також наголошується на 
перевірці академічних текстів усіх учасників освітньо-наукового процесу (дисертацій, статей, монографій, 
навчальних посібників, підручників) на наявність неправомірних запозичень. Для перевірки використовують 
програмний продукт UNICHECK (https://unicheck.com/uk-ua), останніми роками – StrikePlagiarism.com. Призначено 
відповідального за перевірку на плагіат на рівні університету, біологічного факультету та кафедри екології. У 
визначений термін здобувачі надсилають свої роботи в електронному вигляді для перевірки, після чого 
ознайомлюються із звітом подібності, списком коментарів та рішенням наукового керівника. 
Створено репозитарій кваліфікаційних робіт, доступ до якого можна отримати через вебсторінку факультету 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/bachelor).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

У силабусах кожної ОК застерігається про повне несприйняття порушення академічної доброчесності, що 
списування та плагіат є недопустимі, роботи здобувачів мають бути виключно оригінальними дослідженнями з 
коректними текстовими посиланнями на використану літературу та джерела.
Вже в І семестрі гарант ОП та викладачі повідомляють здобувачів про підходи до навчання і викладання на засадах 
порядності, чесності, об’єктивності. Інновацією кафедри є доповіді і міні-лекції про принципи академічної 
доброчесності, які проводять аспіранти під час педагогічної практики для здобувачів. На платформі Moodle 
розміщені матеріали і завдання самостійної роботи щодо розуміння принципів академічної доброчесності. 
Важливою є праця з науковим керівником, обговорення прикладів академічної недоброчесності, написання 
курсової і кваліфікаційної робіт. 
Дієвість принципів академічної свободи регулярно обговорюється на науково-методичних семінарах (прот. №2 від 
8.09.2022) і засіданнях кафедри (прот. №8 від 22.01.2020; №3 від 19.10.2021, №4 від 18.10.2022), зустрічах з 
гарантом (прот. №3 від 3.10.2022). Викладачі та здобувачі освіти ОП Екологія підписали Декларації про 
дотримання академічної доброчесності. 
Анкетування показало, що здобувачі на ОП вважають, що в Університеті здійснюється ефективний контроль за 
дотриманням правил академічної доброчесності (85,7%), а також, знають, куди звертатися у разі виявлення 
порушення правил академічної доброчесності (92,9%) (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/bachelor).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідно до розділу 7 «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 
наслідками порушень академічної доброчесності науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками можуть бути: відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення 
присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; позбавлення права брати участь у роботі визначених 
законом органів чи займати визначені законом посади; внесення до реєстру порушників академічної доброчесності.
До основних видів академічної відповідальності здобувачів належать відповідно до п. 7.3 цього Положення повторне 
проходження оцінювання, повторне проходження освітньої компоненти, відрахування із Університету, позбавлення 
академічної стипендії; позбавлення наданих ЗВО пільг з оплати за навчання; призначення додаткових контрольних 
заходів, внесення до реєстру порушників академічної доброчесності.
Будь-який учасник освітнього процесу, який зафіксував або 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).
Викладачі кафедри та здобувачі вищої освіти ОП дотримуються принципів академічної доброчесності. Фактів 
порушень академічної доброчесності на ОП не виявлено.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
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професіоналізму?

Відповідно до «Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників…» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf) конкурс проводиться на 
засадах відкритості, гласності, законності. Оголошення про конкурс обов’язково висвітлюють у ЗМІ й на веб-сайті 
Університету за 2 місяці до заміщення посад. Колектив кафедри здійснює попереднє обговорення претендентів на 
посаду, виходячи з цілей ОП, звертаючи увагу на професіоналізм претендентів, їхню кваліфікацію, науковий 
доробок, цифрову грамотність, розуміння місії Університету й кафедри, керуючись Положенням про оцінювання 
роботи та визначення рейтингів (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). Передбачено 
проведення претендентами відкритого заняття чи лекції, у межах відповідної ОК ОП, та їхнього обговорення. 
Розгляд конкурсних справ здійснює Вчена рада факультету, враховуючи науково-методичний доробок претендентів 
за останні 5 років на основі рекомендацій, розроблених Вченою радою Університету (2020) 
(https://council.lnu.edu.ua/information/positions_submission/). Вчена рада факультету обирає таємним голосуванням 
асистентів і доцентів, а подальший розгляд конкурсних справ претендентів на посаду професора здійснює Вчена 
рада Університету, обираючи їх таємним голосуванням. Необхідний рівень професіоналізму викладачів ОП для 
професорів та завідувачів кафедрами визначено атестаційно-кадровою комісією Вченої Ради університету.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Залучення роботодавців насамперед відбувається через укладання угод про співпрацю (перелік - 
https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology). Роботодавці беруть участь у розробці проектів і рецензуванні ОП, у 
круглих столах та он-лайн зустрічах, присвячених обговоренню ОП (прот. №1 від 31.03.2021; №2 від 19.10.2021; №1 
від 22.09.2022, №2 від 27.12.2022), надають відгуки щодо змісту ОП. У складі робочої групи із розробки та 
оновлення ОП є професор Інституту екології Карпат НАНУ д.б.н. В. Кияк. Представники професійного середовища 
консультують здобувачів під час виробничої практики та польових досліджень (науковці НПП: «Яворівський», 
«Північне Поділля», «Дністровський каньйон», «Бойківщина», Державного Природознавчого музею НАНУ; 
працівники Департаменту екології ЛОДА, Управління екології та природних ресурсів ЛМР, ЛМКП 
«Львівводоканал», КЗ ЛОР ЛОЦЕНТУМ, Ботанічного саду Університету). У вересні 2022 налагоджено тісну 
співпрацю з працівниками Львівської компостувальної станції (екскурсії і заняття за участю Р. Яциковича, 
начальника відділу комунікації та просвітництва управління з питань поводження з відходами ЛМР). Працівники 
Департаменту екології ЛОДА проводять семінари для здобувачів ОП (2020). Інститут екології Карпат НАНУ разом з 
кафедрою екології, проводять круглі столи, наукові семінари, міжнародні наукові конференції («Проблеми 
уникнення втрат біорізноманіття Українських Карпат» (2020), «Актуальні проблеми бріології та її перспективи» 
(2021) за участю здобувачів. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Професіонали-практики, експерти, науковці беруть участь у проведенні аудиторних занять, зокрема гостьових 
лекцій. Д.б.н. Ю.Салига - лекцію «Інститут біології тварин НААН як місце працевлаштування фахівців-екологів» 
(2022), доц. В.Сеньків (Дрогобицький ДПУ ім. І. Франка) - лекцію «Методи фізико-хімічної очистки стічних вод» 
(2022); провідний юрисконсульт організації «Екологія-Право-Людина» С. Шутяк - лекції «Захист екологічних прав 
в Україні: міжнародний досвід» (2019), «Особливості захисту та управління природоохоронними територіями під час 
війни» (у рамках ОК «Збереження біотичного й ландшафтного різноманіття») (2022); доц. О. Олейнюк-Пухняк 
(Національний лісотехнічний університет України) - лекцію «Графіка життєвого простору: від природного 
середовища до рукотворного» (у рамках ОК «Сталий розвиток урбоекосистем») (2022). Заслужений 
природоохоронець України М. Біляк - науково-практичний семінар «Яворівський НПП – мета створення та 
напрями діяльності» (2022). 
На умовах сумісництва у викладанні окремих ОК та керування науковою роботою здобувачів брали участь проф. В. 
Кияк і проф. І. Капрусь (тепер працює на постійній основі).
Здобувачі проходять виробничу практику в установах НАНУ (Державний природознавчий музей, Відділення ФХГК 
Інституту фізико–органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка), на об’єктах ПЗФ, підприємствах (ЛМКП 
«Львівводоканал», ПП ТзОВ «ОЗОН» та ін.), в Департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Професійному розвитку викладачів сприяють стажування в ЗВО й наукових установах України і за кордоном згідно 
з відповідним Положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf). В 
Університеті діє «Тимчасове Положення про дистанційне стажування…» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf), система внутрішнього стажування для підвищення фахової, 
методологічної й психологічної підготовки викладачів. У період 18.10–1.12.2021 ЛНУ ім. Івана Франка спільно з 
Київським академічним університетом і Вюрцбурзьким університетом (Німеччина) організував міжнародне он-лайн 
стажування, яке пройшли проф. Г. Антоняк і доц. О. Думич. В Університеті створені умови для вдосконалення 
фаховості, зокрема, викладачі ОП мали змогу вдосконалити свої навички на мовних курсах (різнорівневі семестрові 
курси іноземної мови). Проект «Learnopolis» спільно з Байротським університом (Німеччина) 
(https://learnopolis.net/) проводить навчання викладачів з набуття цифрових компетенцій; практичний курс 
«Інноваційні технології в освіті» пройшла доц. З.Мамчур (2019). Сертифікати про проходження курсів 
«Вдосконалення викладацької майстерності» отримали: З. Мамчур (2021), Н. Джура (2021, 2022), О. Цвілинюк 
(2022). Доценти З.Мамчур і Н.Джура працювали у проєкті «Розробка циклу онлайн курсів для підвищення 
кваліфікації викладачів. Цифрові технології у природничих науках» (навчальний міст Хемніц-Львів, листопад-
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грудень 2022).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В Університеті діє система морального й матеріального заохочення працівників за досягнення у професійній 
діяльності, що регламентується Положеннями про нагороди, звання та преміювання 
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/). Діють «Положення про почесне 
звання Заслужений професор…» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_honored_professor.pdf), 
«Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів…» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf) та «Положення про преміювання науково-педагогічних працівників за 
використання інноваційних технологій…» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_premium-
innovations.pdf). Зокрема, за підготовку електронних курсів були премійовані доценти З. Мамчур, Н. Джура і О. 
Цвілинюк. Для преміювання викладачів за високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм 
навчання, підготовку англомовних курсів, написання монографій, підручників, посібників, статей у виданнях, що 
входять до наукометричних баз, є мотиваційний фонд, кошти якого використовуються згідно з відповідним 
«Положенням...» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). (викладачі кафедри 
екології були премійовані у 2020 і 2021 рр.). Щорічно в Університеті проводиться конкурс підручників і посібників, 
написаних викладачами (під час конкурсу 2022 р. 1-ше місце отримав посібник Г. Антоняк, З. Мамчур «Мікобіота в 
екосистемах: роль і збереження»). 

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?

В освітньому процесі використовуються приміщення корпусів Університету: вул. Грушевського, 4; Саксаганського, 
1;. Дорошенка, 41; Спорткомплекс (вул. Черемшини, 31), Високогірний біологічний стаціонар, Шацький біолого-
географічний стаціонар. На хімічному, фізичному, географічному, геологічному та біологічному факультетах наявні 
спеціальні матеріально-технічні ресурси, які є необхідними для викладання ОК (лабораторне, комп’ютерне 
оснащення), безкоштовний доступ до Wi-Fi. Лабораторні заняття, наукові дослідження здобувачів ведуться в 
лабораторіях кафедр біологічного факультету, міжфакультетських лабораторіях, оснащених необхідними 
приладами. Лабораторії отримують кошти для закупівлі обладнання, реактивів. На кафедрі екології у 2021р. 
створена Лабораторія екологічних досліджень (https://bioweb.lnu.edu.ua/laboratory/laboratoriia-ekolohichnykh-
doslidzhen), наявні прилади і спорядження для польових досліджень. Здобувачі мають змогу користуватися 
ресурсами національних надбань: Гербарій, Зоомузей, колекції Ботсаду; Науковою бібліотекою Університету (315 
місць), бібліотекою біологічного факультету, комп’ютерними класами. На біологічному факультеті видаються 
наукові журнали: Вісник Львівського університету (сер. біологічна), Studia Biologica//Біологічні студії (SCOPUS). 
Університет передплачує фахові видання (Екологічний вісник, Біологія та екологія, Людина та довкілля. Проблеми 
неоекології та ін.). Здобувачі користуються електронними системами «Деканат», платформою  «Moodle», Microsoft 
Teams, корпоративною поштою.

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 створене освітньо-виховне середовище, сприятливе для навчання, інтелектуального, духовного й 
фізичного розвитку. Потреби й інтереси здобувачів забезпечують університетські навчальні центри, студії, 
комплекси (https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/training-centres-studios-complexes/), низка Громадських 
організацій (https://www.lnu.edu.ua/about/public-organizations/), зокрема, навчально-спортивний комплекс, у межах 
якого працюють спортивні секції й басейн, Сектор культури, дозвілля та медобслуговування 
(https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/sector-of-leisuorganising-and-medical-services/). У Центрі культури та 
дозвілля (http://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/) діють відомі Народні мистецькі колективи (ансамбль пісні і 
танцю «Черемош», капела бандуристок «Зоряниця», дівочий хор «Ліра», камерний оркестр), які гуртують 
талановиту молодь, організовують концерти, конкурси, тематичні вечори, гастрольні поїздки для пропагування 
творів української й світової класики.  В університеті функціонує 6 актових залів, Спорткомплекс, 10 гуртожитків на 
3960 місць, студентські їдальні та буфети (https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/canteens/). Студенти мають змогу 
у мирний час відпочивати в СОТ «Карпати», Шацькому стаціонарі. В Університеті діє студентське самоврядування, 
профком. Питанням стипендій та соціального забезпечення займається Студентський відділ та Стипендіальна 
комісія. На кафедрі екології працює Екологічний науковий гурток.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

За безпечність освітнього середовища Університету відповідають низка служб: відділ охорони праці, служби з 
питань надзвичайних ситуацій й пожежної безпеки, а також відповідні посадові особи (охоронці, коменданти 
корпусів, відповідальні на кафедрах). Регулярно проводяться інструктування щодо дотримання правил техніки 
безпеки у приміщеннях і під час проведення польових досліджень; відбуваються тренувальна евакуація з корпусу 
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факультету, тренінг з пожежогасіння. Корпус факультету облаштований пандусом для задоволення потреб 
неповносправних студентів. На факультеті облаштовані укриття на випадок повітряних тривог, проводяться 
інструктажі про безпеку поводження. 
В Університеті працює медпункт, «Студентська поліклініка м. Львова» (http://likarnj10.lviv.ua/). Здобувачі мають 
право на академічну відпустку за станом здоров’я.
В Університеті від 2010 р. діє безкоштовна психологічна служба (http://bit.ly/3IY9sRC), фахівці якої співпрацюють зі 
студентами та викладачами, проводять індивідуальні психологічні консультації, надають первинну психологічну 
допомогу. На початку навчального року проводять адаптаційно-командотворчі тренінги для студентів 1 курсу 
http://bit.ly/3WCwJfj). У квітні 2022 організовано безкоштовні кризові консультації в гуртожитках для студентів та 
працівників Університету, а також внутрішньо переміщених осіб (http://bit.ly/3Xo7ZbM), у травні 2022 організовано 
цикл вебінарів, націлених на психологічну допомогу у час війни (https://lnu.edu.ua/the-cycle-of-webinars-is-over/). 

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?

Здобувачі ознайомлюються з освітніми матеріалами (ОП, навчальним планом, розкладом і силабусами), та 
оголошеннями, які у вільному доступі на сторінках факультету і кафедри екології http://bioweb.lnu.edu.ua). У 
силабусах є інформація про викладача, його контакти, місце і час проведення консультацій. Інформування 
проводиться з використанням платформи MTeams, Zoom, чатів (найчастіше Telegram), системи Деканат, де 
отримують консультації й інформацію. Також у силабусах є посилання на електронний курс у Moodle, де наявна теж 
відповідна інформація. Викладачі надають консультації, психологічну підтримку, допомогу в проблемних ситуаціях. 
На сайті Університету і факультету регулярно висвітлюють інформацію про освітньо-наукові та культурно-мистецькі 
заходи. Навчальна й організаційна інформація публікується і в соціальних мережах (кафедра екології має сторінку в 
Telegram, Instagram, Фейсбук). 
Здобувачі мають підтримку  гаранта ОП, також  декана факультету, зокрема представники студентського 
самоврядування мали регулярні зустрічі у зв’язку з вирішенням низки питань освітнього процесу. В Університеті 
відбуваються зустрічі Ректора зі студентами.
Важливу роль у здійсненні інформаційної підтримки відіграє Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом 
(http://work.lnu.edu.ua/about/), який сприяє налагодженню контактів між студентами та бізнес-середовищем. На 
психологічну підтримку здобувачів скерована діяльність психологічної служби Університету (http://bit.ly/3IY9sRC). 
В Університеті діють  громадські організації (https://lnu.edu.ua/about/publicorganizations/): студентське 
самоврядування, Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. Підтримку здобувачів, 
захист їхніх прав та інтересів здійснює Первинна профспілкова організація студентів, яка контактує зі здобувачами 
через особисте спілкування й соціальні мережі. Певні категорії здобувачів вищої освіти отримують соціальну 
стипендію, пільгове проживання в гуртожитку й інші види соціальної підтримки. Зокрема, сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування; особи з інвалідністю; діти, один з батьків яких загинув під час бойових дій, та деякі інші 
групи осіб отримують соціальну стипендію і звільняються від оплати за проживання в гуртожитку 
(http://studviddil.lnu.edu.ua/). На ОП були здобувачі, які отримували соціальну стипендію (Н. Телішевська,  В. 
Сафінська). 
Підтримку й інформаційний супровід щодо стипендій студентам надає Сектор студентської підтримки 
(http://studviddil.lnu.edu.ua/), зокрема інформація щодо стипендій, рейтингу студентської успішності, соціальної 
стипендії, пільгове проживання в гуртожитках тощо. 
За результатами опитування здобувачів рівень їхньої підтримки з боку викладачів і на ОП загалом є добрим: 
студенти завжди могли звернутися до викладачів кафедри чи до усіх викладачів, а 83% зазначили, що не було 
упередженого ставлення до них з боку викладачів (https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology).

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)

Згідно з «Правилами прийому на навчання…» (https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/07/Pravylapryyomu.pdf), особи з інвалідністю, зокрема внаслідок війни, рекомендуються до 
зарахування за результатами проходження співбесіди. Умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами 
регламентуються Статутом Університету і «Положенням про організацію освітнього процесу…» 
(https://bit.ly/3XLM3ar). 
Здобувачам, які мають малолітніх дітей, вагітним жінкам дозволяється навчатися за індивідуальним графіком 
навчання. 
В Університеті діє Ресурсний центр з інклюзивної освіти (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-
education/wpcontent/uploads/sites/4/2015/04/polozennia.pdf), який координує питання забезпечення умов для 
навчання осіб з особливими потребами. Вченою радою Університету затверджено Порядок супроводу осіб з 
інвалідністю й інших маломобільних груп осіб. На офіційному веб-сайті Університету, розміщена інформація про 
умови доступності таких осіб  (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-
inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/). Для забезпечення участі таких осіб в освітньому процесі 
головний корпус Університету і навчальні корпуси (вул. Грушевського 4, Туган-Барановського 7, вул. Антоновича 16) 
обладнані пандусами, гуртожитки обладнані ліфтами. На ОП (бакалавр) навчалася студентка з особливими 
потребами Вікторія С., для якої було створено умови для безбар'єрного доступу  аудиторного навчання. 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
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забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Здобувачі вищої освіти в Університеті відповідно до Статуту ЛНУ (2018) мають право на захист від будь-яких форм 
експлуатації, фізичного та психічного насильства (п.10.19.23). Науково-педагогічний персонал зобов’язаний 
дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати честь і гідність осіб здобувачів; обов’язок студентів – 
дотримуватись моральних та етичних норм поведінки в академічному середовищі. Нормою поведінки в Університеті 
є дотримання таких засад, як взаємна доброзичливість і повага між людьми, шанування особистої гідності людини, 
її національних і релігійних переконань, недопустимі прояви дискримінації осіб за будь-якою ознакою. Проводиться 
активна робота щодо запобігання порушенням норм академічної доброчесності, професійної етики й моралі, 
запобігання й протидії корупції, відповідно до «Положення про забезпечення академічної доброчесності у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://bit.ly/3GDL05e), «Правил внутрішнього 
розпорядку Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf), «Антикорупційної програми Львівського національного 
університету…» та ін. (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/). Ці 
документи певною мірою визначають і способи врегулювання конфліктних ситуацій, які можуть виникати між 
учасниками освітнього процесу. Здобувачі можуть повідомити про конфліктну ситуацію через електронну скриньку 
(dovira_lnu@ukr.net), подати звернення в Електронну приймальню (http://helpdesk.lnu.edu.ua/). 
Уповноваженою особою з питань запобігання та протидії корупції є канд. юридичних наук, керівник Центру 
забезпечення якості освіти Ірина Богданівна Іваночко (e-mail: iryna_ivanochko@ukr.net). 
Вирішення конфліктних ситуацій, які виникають в освітньому середовищі, відбувається на різних рівнях: 
університетський (на рівні ректора, проректорів); факультетський (на рівні декана і заступників); кафедральний (на 
рівні завідувача кафедри, гаранта ОП). На університетському рівні конфліктні ситуації розглядає Комісія Вченої 
ради з питань етики та професійної діяльності, (https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), до завдань 
якої належить забезпечення вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з проявами корупції, гендерного 
насильства, дискримінації чи домагань у різних проявах, а також інших конфліктів, зокрема, конфлікту інтересів. 
Комісія має повноваження розгляду заяви щодо вирішення конфлікту, проводить дії відповідно до процедури, 
ознайомлює сторони конфлікту, виносить рішення рекомендаційного характеру і подає його ректору або Вченій 
раді Університету для ухвалення остаточного рішення. Документи, у яких висвітлено політику та процедури 
врегулювання конфліктних ситуацій в ЛНУ, розміщені на офіційному сайті Університету для загального доступу.
Під час реалізації ОП «Екологія» 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

Процедури, пов’язані з розробленням, затвердженням, моніторингом і періодичним переглядом освітніх програм 
здійснюються відповідно до низки нормативних документів, розроблених в Університеті: «Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://bit.ly/3COM7hw) (п. 3.9. Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм), «Положення про Центр 
забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://bit.ly/3XtgBNL), 
«Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього 
процесу» (https://bit.ly/3CMKhhb), а також на основі «Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження, 
моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.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?

До процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП залучені усі групи 
стейкхолдерів (гарант і викладачі ОП, академічна спільнота, здобувачі, випускники, роботодавці). Моніторинг 
побажань здобувачів, викладачів і роботодавців відбувається за допомогою опитування відповідно до «Положення 
про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу» 
(https://bit.ly/3CMKhhb).
ОП переглядали у 2019, 2020, 2021-2022 рр. Зокрема, підставою для перегляду ОП у 2019 було затвердження 
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти», який 
був введений в дію з 2018/2019 н.р. Підставою для оновлення ОП у 2019 було те, що розпочалася підготовка за 
трьома різними ОП спеціальності 101 Екологія на трьох факультетах (на геологічному – «Комп'ютерні технології в 
екології та управління якістю довкілля», географічному – «Прикладна екологія», біологічному – «Екологія»). ОП 
2019, ОП 2020 мали спільний блок дисциплін Циклу професійної та практичної підготовки для ОП трьох 
факультетів, але кожна ОП мала свій окремий блок професійної підготовки. Відповідно цей процес вимагав щоразу 
перегляду ОП і навчальних планів і пошуку найраціональніших способів забезпечення компетентностей і ПРН 
відповідними ОК. Для ОП «Екологія» введено низку нормативних дисциплін (Екологія мікроорганізмів, 
Збереження біотичного й ландшафтного біорізноманіття, Сталий розвиток урбоекосистем, Транскордонні 
екологічні проблеми, Природоохоронне законодавство й екологічне право), значно розширено блок вибіркових 
дисциплін. 
Недоліками ОП 2020 було включення виробничих практик у блок вибіркових дисциплін, що необхідно було 
змінити. Також збільшено практичну підготовку за рахунок ОК «Великий практикум» (з 5 до 11 кредитів) упродовж 
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6 і 7 семестрів, виведено ОК «Біохімічна екологія й фармацевтика» з нормативних у блок вибіркових, а 
нормативною стала ОК Оцінка впливу на довкілля й нормування антропогенної діяльності.
На ОП Екологія 2022 доповнено і змінено назву ОК «Картографічні методи й ГІС технології в екології», також на 
прохання студентів і зауваження роботодавців збільшено практичну підготовку, насамперед зросла кількість 
кредитів в ОК «Великий практикум» (з 11 до 13). Суттєво змінено і доповнено блок вибіркових дисциплін.
Наслідком обговорення з усіма стейкхолдерами ОП 2022 є необхідність оновлення ОП (проєкт 2023, 
https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/bachelor), де ОК курсова робота стає нормативною; на рекомендацію 
роботодавців запроваджується нормативна ОК Заповідна справа, ОК Екосистемологія і на прохання студентів 1 
курсу – зменшується кількість кредитів ОК Біологія. Також відповідно до зміни потреб суспільства пропонується 
введення додаткових  фахових компетентностей: КС-14 -КС-16, і, відповідно, додаткових ПР 26-28.

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

Здобувачі залучені до процесу періодичного перегляду ОП та забезпечення її якості насамперед через безпосереднє 
залучення їхнього представника до складу робочої групи ОП. Здобувач Н. Вороновська брала участь у робочій групі 
під час розроблення ОП 2020 і ОП 2022; до складу робочої групи Проєкту ОП 2023 р. входить студент БЛЕ-21 Д. 
Трофімчук. Колектив кафедри екології, безпосередньо викладачі та гарант регулярно організовують зустрічі зі 
здобувачами (протокол №1 від 11.07.2022, №2 від 22.09.2022; №3 від 3.10.2022; №4 від 13.12.2022), на яких вони 
висловлюють свої пропозиції або зауваження до змісту ОП та окремих ОК. Таким чином були враховані пропозиції 
під час розширення змісту окремих ОК. У жовтні 2022 (протокол №3 від 3.10.2022) обговорили кількість кредитів у 
вибіркових та нормативних курсах, можливості розширення змісту окремих ОК. Здобувачі вищої освіти, у т.ч. 
випускники беруть участь у внутрішньому рецензуванні ОП (рецензії магістрів В. Пожоджук, С.Сідака, студентів 
БЛЕ-31, анонімне анкетування здобувачів і випускників) (https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology). 
Анкетування здобувачів і випускників показало необхідність збільшити практичну складову ОП, що було враховано 
при оновленні ОП 2022. 
В Університеті проводиться моніторинг якості освітнього процесу, під час якого здобувачі мають змогу висловити 
свою думку і надати пропозиції щодо якості навчання й оцінювання.
Всі ці заходи дають змогу здобувачам брати безпосередню участь у процедурах забезпечення якості ОП.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Однією з цілей Стратегії Університету є «посилення ролі студентського самоврядування і громадського контролю». 
Представники студентського самоврядування (студентський уряд (http://studviddil.lnu.edu.ua/) беруть участь у 
процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП через членство у Вченій раді біологічного факультету і Вченій 
раді Університету. Зі складом Вченої ради факультету можна ознайомитись за покликанням
https://bioweb.lnu.edu.ua/about/administration.
Студентська рада факультету є складовою Студентського Уряду ЛНУ імені Івана Франка, представники якого є 
членами Вченої ради Університету. Тому вони мають змогу брати безпосередню участь у процесах обговорення, 
затвердження й перегляду освітніх програм, можуть вносити пропозиції щодо змісту і вдосконалення ОП та окремих 
освітніх компонент. Зі складом Вченої ради Університету можна ознайомитись за покликанням 
https://council.lnu.edu.ua/about/membership/.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Роботодавці залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості через 
членство у робочих групах із розроблення й оновлення ОП, через рецензування ОП. З метою залучення 
роботодавців укладено низку угод про співпрацю (на сайті кафедри у рубриці «практики 
https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology). Зокрема, зав. відділу Інституту екології Карпат д.б.н. В. Кияк брав 
участь в оновленні ОП 2020 і ОП 2022, директор цього Інституту, д.б.н. І. Данилик та директор ДПМ, к.б.н. Т. 
Яницький надали свої рецензії. Т.в.о. директора Департаменту екології та прир. ресурсів ЛОДА О. Війтик надіслала 
відгук. 
Регулярно відбуваються зустрічі з роботодавцями з різних установ (Круглий стіл 21.11.2019, низка зум-конферецій 
2020; 22.11.2022 – на засіданні Екологічної комісії НТШ гарант ознайомила широке коло вчених-екологів з ОП 
2022; засідання робочої групи з розгляду Проєктів ОП упродовж 2021-2022), що сприяє виробленню спільної 
освітньої стратегії. Роботодавцям надіслані електронні листи з проханням ознайомитись із ОП чи проєктом ОП, та 
відповісти на запитання анонімного анкетування (https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology). 
Також роботодавці беруть участь у рецензуванні кваліфікаційних робіт здобувачів, у забезпеченні підвищення 
кваліфікації викладачів. Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом (http://work.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/Polozhennia-VKRSB.pdf), періодично проводить опитування роботодавців.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом (http://work.lnu.edu.ua/) Центру маркетингу та розвитку 
Університету сприяє працевлаштуванню випускників, налагоджує співпрацю з потенційними роботодавцями, 
організовує «Форуми кар’єри» й інші заходи. Водночас цей Відділ спільно з Центром забезпечення якості освіти й 
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Центром моніторингу проводить анкетування (опитування) випускників з метою з’ясування працевлаштування 
випускників, їхнього кар’єрного розвитку. При Університеті функціонує громадська організація «Асоціація 
випускників Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://alumni.lviv.university). Збір 
інформації щодо працевлаштування випускників здійснюють і працівники кафедри екології через опитування, 
соціальні мережі, зустрічі з випускниками. Частина випускників продовжує навчання в магістратурі та аспірантурі 
(аспіранти К. Кремпа, І. Подан, І. Борецька, О. Мицак, О. Савчак та ін). Серед випускників кафедри екології є 
працівники об’єктів ПЗФ, «Львівводоканалу, інженери-екологи та екологи на підприємствах, у т.ч. приватних, 
освітніх закладах, деканаті біологічного факультету, кафедрі екології.
Активізація співпраці з випускниками дає змогу оцінити ефективність ОП, визначити напрямки розвитку та/або 
змін ОП, для на покращення конкурентоспроможності її випускників. Їхні пропозиції враховані при оновленні ОП 
2022.

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?

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття 
освітніх програм (https://bit.ly/3IMqX7m) здійснюється локальний та загальноуніверситетський моніторинг. 
Локальний забезпечується членами робочої групи і групи забезпечення, з широким залученням здобувачів і 
випускників. Якість на ОП обговорюється на засіданнях кафедри (протоколи № 8 від 22.01.2020; № 1 від 31.08.2021, 
№ 4 від 18.10.2022), Вченої ради факультету (щороку під час звітів голів ЕК та завідувачів кафедр щодо освітньої та 
наукової діяльності на ОП).
Загальноуніверситетський моніторинг дає змогу своєчасно виявити недоліки або ж запропонувати кращі практики. 
Керівниця Центру забезпечення якості освіти звернула увагу на необхідність включення ОК Курсова робота до 
складу нормативних, що вже запропоновано у Проєкті ОП 2023. 
Переглядаючи ОП 2019, було вирішено перенести ОК Екологічна біохімія й фармакологія з нормативних у 
вибіркові, запропоновано низку нормативних ОК, які забезпечать фахові компетентності, а також розширили блоки 
вибіркових до чотирьох пропозицій і більше. Збільшення практичної складової, розширення змісту ОК через 
наповнення практичним матеріалом було застосовано в ОП 2022. 
Водночас регулярно переглядаються вибіркові ОК, зокрема розширюється спектр вибіркових дисциплін, зважаючи 
на актуальні екологічні виклики, запити студентів і роботодавців, а також відповідно до наукових досягнень 
викладачів (протокол зас. каф. №7 від 27.01.2022). 

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?

Акредитація ОП 101 Екологія першого рівня проводиться уперше. 
На кафедрі акредитовано ОНП 101 Екологія третього рівня (Сертифікат від 10.09.2020) та ОПП 101 Екологія другого 
рівня (сертифікат від 29.12. 2022). 
Деякі зауваження щодо реалізації цих ОП враховано. Зокрема, активізувалась співпраця викладачів кафедри з 
зарубіжними науковими установами й освітніми закладами, насамперед Польщі (Вроцлавський університет, 
Інститут систематики та еволюції тварин у Кракові, Вігерський національний парк у Сувалках), підготовлення 
спільних публікацій із зарубіжними колегами в журналах із наукометричних баз Scopus і Web of Science 
(Environmental Toxicology and Pharmacology; Archives of Toxicology; Acta Agrobotanica; Egyptian Journal of Aquatic 
Biology and Fisheries; Molecules; Oxidative Medicine and Cellular Longevity; Journal of Insect Biodiversity and 
Systematics; Zootaxa, Contribuţii Botanice), участь у спільних освітніх проєктах («Learnopolis+» 
(https://learnopolis.net/), (ЛНУ ім. Івана Франка - Chemniz University of Technology), також започатковано програму 
закордонних стажувань аспірантів.
У 2021 р. створено Лабораторію екологічних досліджень, метою якої є підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня 
здобувачів (https://bioweb.lnu.edu.ua/laboratory/laboratoriia-ekolohichnykh-doslidzhen).
Активізована постійна популяризація академічної доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу на кафедрі 
екології. На сайті кафедри оприлюднюються теми кваліфікаційних робіт з моменту їх затвердження на кафедрі, 
створено електронний репозитарій кваліфікаційних робіт
Після акредитації ОП другого рівня на сайті кафедри розмістили перелік установ і підприємств, які можуть бути 
базами практики для здобувачів 101 Екологія. Також на сайті кафедри у рубриці «Про кафедру» та на сайті 
факультету  розміщена інформація про опитування й аналіз відповідей усіх стейкхолдерів щодо якості освітнього 
процесу на ОП (https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology).

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП згідно з «Положенням 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти...» (https://bit.ly/3COM7hw). Культура якості освіти в 
Університеті реалізується через консультації і моніторинги Центру забезпечення якості освіти, розгляд якості 
освітнього процесу на вчених радах. Адміністрація Університету і Центр забезпечення якості освіти є активними 
учасниками освітнього процесу на всіх етапах проведення освітньої діяльності, проводячи консультації, тренінги, 
опитування. Так, 6.12 2022 проведено вебінар «Успішна акредитація освітньої програми: актуальні проблеми і 
шляхи вирішення», чим започатковано серію подібних вебінарів. 
До процедур внутрішнього забезпечення якості ОП залучені кафедри, що забезпечують викладання окремих 
компонентів ОП як нормативної, так і варіативної складової. Зміст і мета ОП, змістове наповнення силабусів ОК, 
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забезпечення методичними матеріалами та якість викладання обговорюються на засіданнях кафедри і Вченій раді 
факультету. Практика взаємовідвідувань занять і відкритих лекцій дає змогу обговорити проблемні питання, 
методику викладання й опитування, внести пропозиції та зауваження. В Університеті проводиться анонімне 
опитування викладачів щодо вдосконалення їхньої професійної діяльності, підвищення ефективності та якості 
науково-педагогічної праці, формування мотивації професорсько-викладацького складу, яке організоване Центром 
забезпечення якості освіти.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті (https://bit.ly/3COM7hw) 
передбачає контроль якості на університетському (ректор, проректори, Вчена рада) та факультетському рівнях 
(Вчена рада факультету, декан, заступники, завідувачі кафедр, гаранти). 
 Повноваження та функції розподілені між: Центр забезпечення якості освіти, Навчально-методичний відділ, Відділ 
менеджменту якості освітнього процесу, Відділ ліцензування та акредитації, Відділ сприяння працевлаштуванню 
студентів та випускників, Відділ підтримки студентських сервісів, Студентський відділ/ Студентські представницькі 
органи (студентський уряд, студентський профком), Лабораторія контролю якості освіти організаційно-методичного 
центру електронного навчання. 
Здійснення управління освітнім процесом і організацію контролю за його якістю відбувається через забезпечення 
звітності керівників підрозділів; контроль за організацією освітнього процесу кафедрами (якістю розподілу 
навантаження між викладачами, готовністю навчально-методичної документації); контроль за дотриманням 
графіку освітнього процесу, розкладу занять; контроль за дотриманням вимог до оформлення результатів поточного 
та підсумкового контролю; підвищення кваліфікації й рейтингування викладачів; забезпечення системи 
запобігання й виявлення плагіату.  

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?

Сайти університету і факультету містять повну інформацію, що регулюють всі аспекти освітнього процесу. Також у 
вільному доступі оприлюднено чіткі та зрозумілі правила і процедури регламентації прав та обов'язків всіх 
учасників освітнього процесу.
Найголовнішими документами, якими регулюються права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу є: Статут 
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/institutive-documents/); Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://bit.ly/3XLM3ar); Положення про Вчену раду Львівського 
національного університету імені Івана Франка (https://council.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/04/council_regulations.pdf); Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність у Львівському національному університеті імені Івана Франка від 12 жовтня 2022 р. 
(https://bit.ly/3W8vZye) та інші. Усі документи у відкритому доступі розміщено на веб-сайті Університету 
(https://lnu.edu.ua/) у розділі «Про Університет» / Документи університету (https://lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/).
Документи про організацію забезпечення якості навчального процесу доступні за покликанням 
https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/

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

На ОП існує практика розміщення документів на сайті факультету для громадського обговорення. Інформація про 
проєкт ОП та навчального плану 2023 розміщена на офіційному сайті біологічного факультету у рубриці 
«Спеціальність Екологія// Проєкти ОП» https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/bachelor, а також адресу електронної 
пошти гаранта з вказаним кінцевим терміном (1.04.2023)

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Інформація про ОП розміщена на офіційному сайті біологічного факультету у рубриці «Спеціальність Екологія // 
ОПП // Навальні плани» https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/bachelor, де оприлюднені ОПП і Навчальні плани за 
2019, 2020 і 2022, рецензії, відгуки і всі силабуси дисциплін. На сайті кафедри оприлюднюються теми 
кваліфікаційних робіт з моменту їх затвердження, роботи завантажені у репозитарій.
Навчальний план ОП 101 Екологія з усіма освітніми компонентами, силабусами тощо доступний за покликанням 
https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-ecology.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
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Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони: 
Високий рейтинг Львівського національного університету імені Івана Франка в Україні, в якому створені всі 
можливості для  університетської освіти і науки, забезпечений високий рівень теоретичної та практичної підготовки, 
реалізовуються широкі можливості співпраці. 
ОП 101 Екологія орієнтована на актуальні проблеми, враховує регіональний контекст, постійно вдосконалюється, 
про що свідчать оновлення у 2019, 2020, 2022 та Проєкт 2023. Це відбувається з урахуванням пропозицій усіх 
стейкхолдерів. При формуванні ОП враховані як міжнародні, так і національні особливості підготовки фахівців-
екологів.
Забезпечено можливість формування індивідуальної траєкторії навчання, студентоцентрований підхід. 
Викладачі кафедри екології мають високий науково-методичний доробок: значна кількість монографій, навчальних 
посібників та публікацій у фахових та науково-метричних виданнях. Викладачі постійно вдосконалюють свою 
фахову і викладацьку майстерність, про що свідчить низка сертифікатів, участь у проєктах і курсах з цифрових 
інновацій.
Максимальне використання платформи для онлайн навчання Moodle: значна кількість атестованих і розроблених 
Електронних курсів.
На кафедрі екології активно реалізується співпраця з науковими установами НАН України, ПЗФ, ЗВО, розпочато 
співпрацю з роботодавцями промислових підприємств та установ.
Систематичне залучення науковців і експертів у галузі до проведення гостьових лекцій.
Наявність при кафедрі екології магістратури, аспірантури зі спеціальності, що відкриває для бакалаврів перспективи 
фахового і наукового росту.
На біологічному факультеті видають наукові журнали за спеціальністю (Вісник Львівського університету. Сер. 
біологічна), проводять щорічну Міжнародну конференцію студентів і аспірантів «Молодь і поступ».
Наявність баз практик - Високогірний біологічний стаціонар с.Кваси Рахівського району Закарпатської області та 
Шацький біолого-географічний стаціонар Волинської області.
В Університеті наявна багаторівнева система забезпечення якості освіти з чітким розподілом повноважень і 
обов’язків.
В Університеті створені широкі можливості для реалізації лідерських і творчих здібностей, формування soft skills. 
Університетське освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів ОП, зокрема в усіх корпусах, де 
навчаються здобувачі, облаштовані укриття.
Слабкі сторони ОП.
Наявність ОП спеціальності 101 Екологія у багатьох ЗВО Львівщини, а також нестабільний попит на фахівців-
екологів унаслідок неврегульованого ринку праці.
Недостатній рівень залучення як викладачів, так і здобувачів до програм академічної мобільності. 
Незреалізовані можливості стажування в закордонних відрядженнях викладачів.
Нижче стипендіальне забезпечення здобувачів спеціальності Екологія (відповідно до переліку МОН) порівняно зі 
студентами спеціальності 91 Біологія.
Недостатня зацікавленість приватних установ щодо залучення студентів на виробничу практику.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Упродовж найближчих трьох років продовжимо системно розвивати ОП, звертаючи увагу на можливості ринку 
праці. Важливою буде профорієнтаційна діяльність з метою збільшення чисельності набору студентів та пошук 
талановитої молоді для вступу на ОП. 
Розвивати ОП на основі дієвого комунікаційного простору зі всіма стейкхолдерами. Продовжувати регулярне 
опитування стейкхолдерів щодо якості освітнього процесу на ОП, сприяти залученню роботодавців до поточного 
процесу оцінювання здобувачів.
Стимулювати інтернаціоналізацію досліджень шляхом активізації мобільності здобувачів у рамках програми 
Еразмус +. 
Активізувати стажування в закордонних університетах науково-педагогічного персоналу випускової кафедри, 
розширити можливості спільних досліджень із вченими зарубіжних країн.
Оновити матеріальне обладнання через залучення додаткового фінансування (бізнес, ґранти, інше).
Активізація співпраці з випускниками дає змогу оцінити ефективність ОП, визначити напрямки розвитку та/або 
змін ОП для покращення конкурентоспроможності її випускників.
Проводити послідовну профорієнтаційну роботу для залучення на ОП талановитої молоді. 
Розширити співпрацю з профільними державними та приватними установами щодо залучення студентів на 
виробничу практику.
Розглянути можливість запровадження дуальної освіти на ОП (відповідно до стратегії Університету на 2021-2025 
роки [https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf].
Продовжити практику залучення науковців і експертів у галузі до проведення гостьових лекцій.
Залучення науково-педагогічного персоналу випускової кафедри до розробки та реалізації Стратегій розвитку 
громад Львівщини з метою підготовки фахівців-екологів для територіальних громад. Співпраця з органами 
місцевого самоврядування.
Системне формування інформаційної бази випускників ОП, проведення опитувань, моніторинг їх професійної 
кар’єри.
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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: 12.02.2023 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

Гідроекологія навчальна 
дисципліна

Hidroekolohiia.pdf t2XdovCnD8d2v73S6
lvHkMscsxo2ttmbQz

AUrEyLqQc=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади 
кафедральної екологічної 
лабораторії.

Моніторинг довкілля навчальна 
дисципліна

Monitorynh 
dovkillia.pdf

EErmZ3nHwAshjUX
fXLxiB5lrOPC29eBC

1+HPgXw++oE=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, 
лабораторні прилади.

Радіоекологія навчальна 
дисципліна

Radioekolohiia.pdf plvnj4tykGXBHCAKJ
tvUgTBOeVST+wzzm

rhbj2Cloy0=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми.

Управління та 
поводження з 
відходами, 
біодеградація

навчальна 
дисципліна

Upravlinnia ta 
povodzhennia z 
vidkhodamy.pdf

9/6nEA8ietiMJ+9SC
aNIgHhSV6Lg29VN

Y9AdKrGpDcs=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади 
кафедральної екологічної 
лабораторії.

Екологія 
мікроорганізмів

навчальна 
дисципліна

Ekolohiia 
mikroorhanizmiv.pdf

aEN6KiGTapoID/Ch
/3r96PH1hGGlHCsQl

E7sbm4Ejuk=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, обладнання 
мікробіологічної лабораторії.

Екологія людини навчальна 
дисципліна

Ekolohiia 
liudyny.pdf

W547FQ7ZBeG3YyT
cNdgGUQylV554/b2

oF5MpROkxI/Y=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади 
кафедральної екологічної 
лабораторії.

Оцінка впливу на 
довкілля і нормування 
антропогенної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Otsinka vplyvu na 
dovkillia i 

normuvannia 
antropohennoi 
diialnosti.pdf

s410r/1UzTvVfDGlM
yA+MAYf97hgY45pG

i8MCwqGn+s=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади 
кафедральної екологічної 
лабораторії.

Природоохоронне 
законодавство та 
екологічне право

навчальна 
дисципліна

Pryrodookhoronne 
zakonodavstvo ta 

ekolohichne 
pravo.pdf

f1QH6AUKAQnA3i9F
ZMIVGmOk+X6a8sq

8HL2dU7EmJvk=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми.

Збереження 
біотичного та 
ландшафтного 
різноманіття

навчальна 
дисципліна

Zberezhennia 
biotychnoho y 
landshaftnoho 

riznomanittia.pdf

pI2fINh+aJUrQdctC
34ctbFiYaluank9kjO

PFjoHjL8=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади 
кафедральної екологічної 
лабораторії.

Екобезпека й 
управління в 
екологічній діяльності

навчальна 
дисципліна

Ekobezpeka y 
upravlinnia v 
ekolohichnii 

diialnosti.pdf

A8kMvNd1MyGLPd
XlIulU3FkstI9NgIHo

jMO3/J3cJjw=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми.

Транскордонні 
екологічні проблеми

навчальна 
дисципліна

Transkordonni 
ekolohichni 

problemy.pdf

AWdLXTC1IRwGcN
nx9HAS1GwgQrvh07

PClRO1mh4qb7k=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми.

Сталий розвиток 
урбоекосистем

навчальна 
дисципліна

Stalyi rozvytok 
urboekosystem.pdf

9vzQCq9Yn6enCd7I
RU1UwcZmsjxpvqtG

NZOHW1v0KOQ=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади 
кафедральної екологічної 
лабораторії.

Безпека 
життєдіяльності і 
охорона праці

навчальна 
дисципліна

Bezpeka 
zhyttiediialnosti.pdf

BlgoHrU4nLyfSUZ1h
UDRBNp7l+7SeqwR

MHnC29JAK78=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми.



Навчальна екологічна 
практика

навчальна 
дисципліна

Navchalna 
ekolohichna 
praktyka.pdf

6wbqJ02oFSI6yeCJf
Y4MlxpOvWgs9+A5

RjO0P8RxL2E=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади 
кафедральної екологічної 
лабораторії, польове обладнання, 
переносні прилади вимірювання 
параметрів середовища.

Навчальна практика зі 
збереження 
біорізноманіття

навчальна 
дисципліна

Navchalna praktyka 
zi zberezhennia 

bioriznomanittia.pdf

b4zze7mF5Xnq9DbF
80rUJTrfR2KhChhie

+Vappd9yyk=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади 
кафедральної екологічної 
лабораторії, польове обладнання, 
переносні прилади вимірювання 
параметрів середовища.

Виробнича практика навчальна 
дисципліна

Vyrobnycha 
praktyka.pdf

6ZrjI+AcnzsNfwjVD
N8axiXS1rmh9EsqCz

8sxOWm//s=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади 
кафедральної екологічної 
лабораторії.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

навчальна 
дисципліна

Vyrobnycha 
(pereddyplomna) 

praktyka.pdf

BXUuBPeqmESkVgG
BcuYmNe8+5NMM
USSSox9rl4zCfI8=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади 
кафедральної екологічної 
лабораторії.

Екологія тварин навчальна 
дисципліна

Ekolohiia tvaryn.pdf ys0I57/o+MQOGjY3
HJ9JV7BTotq2ma5P

3Z3S1sw0ubI=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади 
кафедральної екологічної 
лабораторії.

Екологія рослин навчальна 
дисципліна

Ekolohiia roslyn.pdf cBTnWhbP9r8z/ZeT
uhpbArYglBKqQllVP

KzHOcSNYT8=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади 
кафедральної екологічної 
лабораторії.

Гідрологія навчальна 
дисципліна

Hidrolohiia.pdf xIcrv2Z4Qn6kO6eiE
CL9l0LAwcOrdFhWy

fmSRvRWljw=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми.

Екологія грибів навчальна 
дисципліна

Ekolohiia hrybiv.pdf cO+0wGSffpJ7+MT6
QSaPx+H9kQDNY8F

YJgAYE6VOSRA=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади 
кафедральної екологічної 
лабораторії.

Українська мова (за 
проф.спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Ukrainska mova (za 
prof.spriamuvannia

m).pdf

XK0qeoOB0odrZ0P9
DuIeN78mYrz2KCCa

VEuH2T9r+A8=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми.

Історія України навчальна 
дисципліна

Istoriia Ukrainy.pdf qqlOvS66XHOv0gI16
swuyvPaCCuBK+l/k

T4NjaLnJDg=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми.

Історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

Istoriia ukrainskoi 
kultury.pdf

LD11avmS5ppfl/W2
GvE7u50TydiBHRk5

g5GGVQexi5E=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми.

Філософія навчальна 
дисципліна

Filosofiia.pdf gNxlNt+SHooYLXM
6D897Amr6bjzbbwtV

HTgcqRjiZx4=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми.

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Inozemna mova.pdf FoiWuyjfhEPhUenP7
3lcqdwRv2nRKUUib

wxu4HkRkLE=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми.

Латинська мова (за 
проф.спрямуванням) 

навчальна 
дисципліна

Latynska mova (za 
prof.spriamuvannia

m) .pdf

vYTnghrrV2y1Li/L79
nDtmOYB76KMLY/q

1zN2h0yZkI=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми.

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

Fizychne 
vykhovannia.pdf

d4jR626ZjicVWYHu
NA8QeAuckku1zBac

nGCxfOnmPV4=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, спортивний інвентар 
та обладнання.

Вступ до екологічної навчальна Vstup do I4Rj7f0CgvccX7/qskf Комп’ютер, проектор, 



діяльності дисципліна ekolohichnoi 
diialnosti.pdf

8BVupXv7xV/nic9BF
XdPBQKc=

загальновживані комп'ютерні 
програми.

Кваліфікаційна робота навчальна 
дисципліна

Kvalifikatsiina 
robota.pdf

iYogtMi0lkrBZnffZjb
Jkh74B5gVW3oLS89

IrifoABI=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, прилади кафедральної 
екологічної лабораторії та інших 
навчальних лабораторій  
факультетів біологічного, 
хімічного факультетів 
(Міжуніверситетський центр 
колективного користування 
клітинної біології та 
біоенергетики, бібліографічні та 
інформаційні ресурси бібліотеки 
університету, матеріали 
Гербарію університету та 
гербарію кафедри екології, 
матеріали Зоологічного музею).

Методи екологічних 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Metody 
ekolohichnykh 
doslidzhen.pdf

DP7qwOd73vGI4zkt
FlIFXwB0G9IXpKeO

WfFJ0n0iafM=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади 
кафедральної екологічної 
лабораторії.

Вища математика навчальна 
дисципліна

Vyshcha 
matematyka.pdf

+Bvl2nOa3ZlqBHq1z
yKn+ZtES51sitKC8Z

Wxy49Sb5w=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми.

Геологія з основами 
геоморфології

навчальна 
дисципліна

Heolohiia z 
osnovamy 

heomorfolohii.pdf

N/zIh+ume2mFpbhv
yN94ihBeZ0uCLHyN

WF3XOCyK1/g=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, колекція мінералів і 
порід, лабораторне обладнання. 

Фізика навчальна 
дисципліна

Fizyka.pdf voOJGqsRd1xH0ITU
w7CTRSEM9TkiTMn

Tit2XxcDJWvY=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, обладнання 
лабораторії механіки, 
молекулярної фізики, 
електромагнетизму та оптики з 
використанням програмного 
забезпечення.

Хімія з основами 
біогеохімії

навчальна 
дисципліна

Khimiia z osnovamy 
bioheokhimii.pdf

rIsBjigeOfYRI1bWiz
Q5BlL1n8n/1v6GEH

VaZ1AYSh4=

Ноутбук, мультимедійний 
проектор, лабораторне 
обладнання хімічного 
факультету, хімічний посуд, 
хімічні реактиви.

Ґрунтознавство навчальна 
дисципліна

Hruntoznavstvo.pdf U1Ybpt6dBS+dbJ8zh
QnjdwfhyDIabjdSEH

CWBjbi4vk=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, лабораторне 
обладнання,  насипні зразки 
ґрунту, музейні експонати з 
монолітами ґрунтів.

Загальна екологія і 
середовищезнавство

навчальна 
дисципліна

Zahalna ekolohiia ta 
seredovyshcheznavst

vo.pdf

ztvsAx4bu/b3N/lDIR
EL2XFz1Uv7JCr1VX

bx87vLuQ4=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади 
кафедральної екологічної 
лабораторії.

Метеорологія та 
кліматологія

навчальна 
дисципліна

Meteorolohiia i 
klimatolohiia.pdf

MAskNO6VIUwUMp
UW3wMJ5JFdUPM
RY9M+N4FDHmXC

KZ8=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми.

Картографічні методи 
і ГІС-технології в 
екології

навчальна 
дисципліна

Kartohrafichni 
metody ta GIS 
tekhnolohii v 
ekolohii.pdf

hO1aUdvtkB5X8cCx
YzrIlNxL67Wtn6EVB

1KNIuD54Xk=

Комп’ютер, проектор, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, картографічні 
таблиці, геодезичні прилади.

Біологія навчальна 
дисципліна

Biolohiia.pdf 2y9SC89KiabRXutht
oIML0wNhjZuqobys

ZzQfnRroWc=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади, 
об’єкти і
засоби для проведення 
лабораторних робіт, матеріали 
Гербарію і Зоологічного музею.



 
* 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 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

131305 Курганевич 
Людмила 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Географічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 012014, 
виданий 

10.10.2001, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020190, 
виданий 

30.10.2008

20 Моніторинг 
довкілля

1. Kurhanevych L., 
Shipka M. 
Hydroecological state of 
the Poltva river and its 
tributaries // Prace 
Studenckiego Koła 
Naukowego Geografów 
Uniwersytetu 
Pedagogicznego w 
Krakowie. - No 5 (2016) 
– S.78 – 88 
http://praceskng.up.kr
akow.pl/article/view/32
24/2843
2. Андрейчук Юрій, 
Іванов Євген, 
Ковальчук Іван, Крута 
Наталія, Курганевич 
Людмила, Михнович 
Андрій, Пилипович 
Ольга. Водні ресурси.  
Геоекологія 
Львівської області : 
монографія / Ю. 
Андрейчук, Л. 
Безручко, В. Біланюк 
та ін. / за заг. ред. Є. 
Іванова. Львів : 
Простір-М, 2021. С. 
105-138.
3. Курганевич Л. П., 
Андрейчук Ю. М., 
Бонішко О. С., Хавень 
В. В.  Моніторинг 
якості води джерел 
нецентралізованого 
водопостачання села 
Поромів Волинської 
області. Екологічні 
науки. Київ : 
Видавничий дім 
«Гельветика». 2022. 
Випуск 4 (43). С. 50-57.
4. Курганевич Л. П., 
Вовщук Т. М. 
Гідроекологічний 
моніторинг річково-
басейнової системи 
Стрия  // Матеріали 
VII Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (з 
міжнародною участю) 
«Географія та 
екологія: наука і 
освіта». Умань : ВПЦ 
«Візаві», 2018.  С. 129-
131. 
5. Курганевич Л. П., 
Шіпка М. З. Нові 
підходи ведення 
державного 
моніторингу 
поверхневих вод 



Львівської області / 
Матеріали 
Міжнародного 
наукового семінару, 
присвяченого 75-
річчю Б. П. Мухи і 50-
річчю роботи 
Розтоцького 
ландшафтно-
геофізичного 
стаціонару ЛНУ імені 
Івана Франка. Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. С.   52-
54.
6. Курганевич Л. П., 
Іванов Є. А. 
Моніторинг якості 
поверхневих вод 
Львівської області: 
стан і функціонування 
// Матеріали VIII 
Всеукр. наук. практ. 
конф. (з міжнар. 
участю) «Географія і 
екологія: наука і 
освіта». Умань : Візаві, 
2020. С. 107-110.

Підвищення 
кваліфікації:
3. Пройшла навчання 
з курсу «Інформаційні 
технології в освіті» в 
Центрі неперервної 
освіті Інституту 
післядипломної освіти 
та доуніверситетської 
підготовки 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 
(Свідоцтво ІТ № 
01467243/060051-18)
4. Взяла участь у 
навчальних онлайн-
семінарах на тему: 
«Стале управління 
водними ресурсами та 
дотримання водного 
законодавства» 
Сертифікат № 
052909-2021-ОС, Київ, 
Україна, 29 вересня 
2021 року

2118 Капрусь Ігор 
Ярославович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

орден Леніна 
державний 
університет 
ім.І.Франка, 

рік закінчення: 
1985, 

спеціальність:  
Біологія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 002874, 

виданий 
17.01.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 011696, 
виданий 

15.05.1996, 
Атестат 

професора AП 
000255, 

9 Екологія 
тварин

1.Стажування:
1. Як працівник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету проходив 
стажування на 
кафедрі екології 
Львівського 
національного 
університету ім. Івана 
Франка (довідка ЛНУ 
№ 1952-У від 
25.05.2021, тема 
«Інноваційні підходи 
до викладання 
навчальних 
екологічних 
дисциплін та науково-
організаційної 
діяльності в вищих 
навчальних 
закладах», 22.03-
21.05. 2021р., 6 



виданий 
12.12.2017, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
002728, 
виданий 

12.03.2003

кредитів).
2. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) в 
Навчально-науковому 
інституті заочної та 
післядипломної освіти 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
(свідоцтво ПК № 
00493735/000591-21, 
тема «Організація 
навчального процесу в 
закладах освіти за 
допомогою сучасних 
інформаційних 
технологій, 
інтегрування різних 
систем і платформ у 
єдине віртуальне 
навчальне 
середовище», 4.02-
19.03. 2021р., 6 
кредитів)
3. Міжнародне 
стажування у науково-
освітній лабораторії 
Вігерського 
національного парку 
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тема «Методи 
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Досвід науково-
організаційної роботи
Вчений секретар 
Державного 
природознавчого 
музею НАН України 
протягом 10 років.
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відділу Державного 
природознавчого 
музею НАН України 
протягом 15 років.
Керівництво темами 
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НАН України: 
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2) «Природно-
історичні та 
ландшафтно-зональні 
фактори 
диференціації 



регіональних фаун і 
флор України»  (№ 
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ЛНАУ, 2019. 240 с.
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Г.А., Панас Н.Є.. 
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Львів : ЛНАУ, 2021. 
112 с.
3. Капрусь І.Я., Лисак 
Г.А., Панас Н.Є. 
Біологія (частина 2 – 
Зоологія): методичні 
рекомендації для 
практичних занять 
студентів. Львів : 
ЛНАУ, 2021. 59 с.
4. Снітинський В.В., 
Капрусь І.Я., Лисак 
Г.А., Панас Н.Є., 
Хірівський П.Р. 
Біологія (частина 2 - 
Зоологія). Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів. ЛНАУ, 
2020. 47 с.
5.  Мойсеєнко І.П., 
Капрусь І.Я., Уманців 
Б.Б. Методичні 
основи розвитку 
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Львів: Вид-во 
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В.Б. Экология и фауна 
беспозвоночных 
западного Волыно-
Подолья. Київ: 
Наукова думка, 2003. 
– 387 с.
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Шрубович Ю.Ю., 
Таращук М.В. Каталог 
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України. Львів: 
Видавництво 
Державного 
природознавчого 
музею НАН України, 
2006. 164 с.
3. Рукавець Є.В., 
Капрусь І.Я. Клас 
Ногохвістки − 
Collembola (Lubbock, 
1870) / Шацьке 
поозер’я. Тваринний 
світ: кол. моногр. А.-
Т.В.Башта, В.К.Бігун, 
М.Г.Білецька та ін. (за 
ред. П.Я. 



Кілочицького). Луцьк: 
Вежа-Друк, 2016. 
(електрон. опт. диск 
(CD-ROM). Об’єм 
даних 486 Мб). С. 88-
107.
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як науки і 
спеціальності. Наукові 
записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету. Сер. 
Біол. 2019. № 2, 76. С. 
64-71.
2. 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.
4. Мерза С.П., Капрусь 
І.Я. Фауна й 
населення колембол 
агроценозів Малого 
Полісся, Наукові 
записки Державного 
природознавчого 
музею. 2019. Вип. 35. 
С. 97–110.
5. 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.
10. Капрусь І.Я. 
Значення природно-
історичних факторів у 
хорології різноманіття 
колембол. Наукові 
записки Державного 
природознавчого 
музею. 2018. Вип. 34. 
С. 87–98.
11. Капрусь І.Я., Гусак 
О.В. Особливості 
таксономічної та 
екологічної структури 
лісових таксоценів 
колембол Східного 
Поділля. Наукові 
записки Державного 
природознавчого 
музею. Львів, 2021. – 
Вип. 37. – С. 75–86.
12. Мерза С.П., 
Капрусь І.Я. Фауна й 
населення колембол 
агроценозів Малого 
Полісся. Наукові 
записки Державного 
природознавчого 



музею. 2019. Вип. 35. 
С. 97–110.
13. Химин О.І., 
Капрусь І.Я. Зміни 
екологічної структури 
угруповання 
колембол грабової 
бучини під впливом 
інвазії сосни чорної на 
території 
Винниківського 
лісопарку. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету. 
Агрономія. 2021. №25. 
С. 18-29.
14. Химин О.І., 
Капрусь І.Я. 
Структурні 
трансформації 
таксоцену Сollembola 
під впливом інвазії 
дуба червоного в 
лісові екосистеми 
Яворівського НПП. 
Наукові записки 
Державного 
природознавчого 
музею. 2021. Вип. 37. 
С. 87–94.
15. Гоблик К., Капрусь 
І., Орлов О., Рагуліна 
М. Трансформації 
угруповання 
колембол заплавних 
біотопів Закарпатської 
низовини під впливом 
гідротехнічної 
фрагментації 
середовища. 12 с. 
(прийнято до друку в 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Біологічна).
13. 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.
14. 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.
15.Weiner W.M., 
Kaprus’ I.J. Revision of 
Palearctic species of the 
genus 
Dimorphaphorura 
(Collembola: 
Onychiurinae: 
Oligaphorurini) with 
description of new 
species // Journal of 
Insect Science. – 2014. 
– Vol. 14, Art. 74. – P. 1 
30.
16. 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.
17. 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.
18. Shayanmehr M., 
Mirab-Balou M., 
Yoosefi-Lafooraki E., 
Kaprus’ I. Introduction 
to Springtails 
(Arthropoda: 
Hexapoda) fauna from 
Ilam province (western 
Iran) with a new record 
from Sminthuridae. 
Journal of Insect 
Biodiversity and 
Systematics, 2020. Vol. 
5 (4). Р. 399–410.
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in the fish farms of the 
Lviv region, Ukraine //  
Egyptian Journal of 
Aquatic Biology and 
Fisheries. – Article 27, 
Volume 24, 7- Special 
issue, November-
December 2020 – P. 
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О., Яринич У., Думич 
О., Джура Н., 
Савицька  О. // 
Науковий вісник 
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128–134.
Проведення наукових 
експертиз: 
1.Експертна оцінка 
проекту «Біоіндикація 
акваторій різного 
походження та 
цільового 
призначення за 
допомогою 
гістологічного аналізу 
статусу 
функціональних 
систем гідробіонтів» 
(для реалізації у 2021-
2022 рр.)
2.Експертно-
екологічна оцінка 
раритетних типів 
оселищ «Nature-
2000» Черемського 
природного 
заповідника, 2019 р.
Участь  у науково-
дослідних темах та 
проєктах: 
1.Функціональне 
значення річкових 
стариць 
у розбудові 
транскордонних 
екологічних 
коридорів (на 
прикладі ріки 
Західний Буг)
Бз-100П, 2013
2 Структурно-
функціональна 
організація 
зооценозів 
антропофікованих 
водойм 
природоохоронних 
територій (Державний 
реєстраційний № 
0108U004127, 2009 
р.).
3. Участь у проєкті 
"Біологічна 
характеристика 
долини річки Стрий 
та її приток, які 
межують з трасою між 
населеними пунктами 
Бориня – Мохнате 
Турківського району, 
Львівської області" 
(серпень-вересень 
2021 р.).
Стажування: 
1.Міжнародне 
стажування “German-



Ukrainian Technology 
Transfer Internship 
University Program 
(GUTT.INUP)” 
(організатори: 
Вюрцбурзький 
університет (Julius-
Maximilians-
Universität Würzburg), 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 
Київський 
академічний 
університет; за 
підтримки German 
Academic Exchange 
Service (DAAD)) у 
період з 18.10.2021 по 
1.12.2021 (on-line). 
Виконано 6 ECTS (180 
год.), в тому числі 80 
год. вебінарів, 100 год. 
роботи над проектом. 
18.10.2021-1.12.2021; 
сертифікат 
0027/GUTT.INUP/202
1
2. Осіння школа 
«Трансфер технологій 
та інновацій: 
європейський та 
український досвід» в 
контексті Jean Monnet 
611679-EPP-1-2019-1-
UA-EPPJMO-MODULE 
“European Experience 
in Technology Transfer 
for Ukrainian 
Universities” / 
EXTECH, проведена у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
Політехніка» Львів, 3-
10 листопада 2021. 
(загальна кількість 
годин: 30 год.). 
Отримано сертифікат.
3. Участь у ІХ 
Міжнародному бізнес-
форумі «Наука-бізнес-
освіта: стратегічне 
партнерство» 
24.11.2021. Отримано 
сертифікат.
4. На кафедрі 
ландшафтної  
архітектури, садово-
паркового 
господарства та 
урбоекології 
Національного 
лісотехнічного 
університету України 
(26.09.2016 р. – 
26.12.2016 р.).
5. Участь у 
Міждисциплінарному 
семінарі «Laudato si’: 
інтегральна екологія 
на службі гідності 
людини та створіння» 
(організатори: Центр 
екобогослов’я і 
сталого розвитку  і 
Environment People 
Law (EPL) / Екологія - 
Право - Людина 
(ЕПЛ) (11.02.2020, 



Львів, Центр 
Митрополита Андрея 
Шептицького).
6. Участь у 14-му 
Екуменічному 
Соціальному Тижні 
"Плекаючи спільне 
благо: разом до 
сталого розвитку 
суспільства", 5-9 
жовтня 2021 року, 
онлайн.
7. Участь у вебінарі від 
Unicheck Україна та 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти у 
закладах вищої 
освіти» (15 вересня 
2021 року).
Керівник науково-
дослідних проектів 
студентів:
1. Екологічний стан 
Яворівського озера 
(Брода А., 2022)
2. Біоіндикація стану 
водойм Львівської 
МТГ (Тимуш У., 2022)
3. Біоіндикація річки 
Зубра за 
зоопланктоном у
межах м.Львів 
(Кузема Н., 2020) 
3. Екологічний стан 
водойм басейну річки 
Марунька (Львівська 
область) (Герич І.В., 
2018)
4. Оцінка токсичності 
водоочисних споруд 
Львівщини з 
використанням  
Daphnia magna Straus 
(Сивулька О., 2017)
5. Зооіндикація р. 
Стрий у зоні 
функціонування 
Явірської ГЕС 
(Петрушка Т., 2017
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Напрямки наукових 
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Думич О.Я., Антоняк 
Г.Л., Данилик  Р.М. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних робіт з 
біомоніторингу 
довкілля  для 
студентів 
спеціальності  101 
Екологія. – Львів:  
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2023. –  
48 с.
Статті:
1. Савицька, О.Я. 
Думич, Р.М. Данилик 



Р.М. Думич О.Я. Важкі 
метали в організмі  
кажанів як складові їх 
індикаційного 
потенціалу // 
Науковий вісник 
НЛТУ України : 
збірник наукових 
праць. – Львів, 2019. – 
Том 29, № 8. – 87–92 
с.  
2. N.Ya. Rudyk-Leuska, 
N.Yu. Yevtushenko, 
M.I. Khyzhniak, M.V. 
Leuskyi, R.V. 
Kononenko, N.I. Tson, 
O.Y. Dumych. Influence 
of temperature on the 
aquatic biota / 
Influence of 
temperature on the 
aquatic biota // 
Ukrainian Journal of 
Ecology, Volume 10, № 
3, 2020, – 102–105 p.
3. Джура Н. М., 
Цвілинюк О.М., 
Думич О. Я. Вміст 
деяких макро - та 
мікроелементів у 
рослинах Сarex hirta 
L. на території 
Бориславського 
нафтового родовища 
// SWorldJournal,  
Issue №6, Part 2, 
№06-02, 2020. – С. 
95-99.
4. Думич О.Я., 
Данилик Р.М. 
Зоопланктонні 
угрупування водойм 
міста Львова на 
прикладі Піскових 
озер // Науковий 
вісник НЛТУ України. 
Підсекція Екологія і 
довкілля. – 2015. – 
Вип. 25.3. – С.85-90.
6.Y. Loboiko, Y. Barylo, 
B. Barylo, O. Dumych, 
M. Keznine; H. 
Benaissa. The natural 
forage base of ponds 
and its influence on the 
development of 
ectoparasitic invasions 
in the fish farms of the 
Lviv region, Ukraine //  
Egyptian Journal of 
Aquatic Biology and 
Fisheries. – Article 27, 
Volume 24, 7- Special 
issue, November-
December 2020 – P. 
485-499. (Scopus)  
DOI: 
10.21608/EJABF.2020.
121971
7. Цвілинюк О., 
Яринич У., Думич О., 
Джура Н., Савицька  
О. Дослідження якості 
води р.Зубра за 
допомогою 
біоіндикації та 
біотестів / Цвілинюк 
О., Яринич У., Думич 
О., Джура Н., 
Савицька  О. // 
Науковий вісник 



ЛНУВМБТ імені 
С.З.Ґжицького. – 2017.  
– Сер. с/г науки. – Т. 
19. – № 79. – С. 48–54.
8. Цьонь Н.І., Хижняк 
М.І., Думич О.Я. 
Ковальчук О.М., 
Добрянська Г.М. 
Приклад застосування 
органічних добрив із 
збереженням високої 
якості води 
рибогосподарських 
ставів // Біологічний 
вісник МДПУ. –  
Мелітополь: МДПУ. –  
2013. –  T. 3, №2. –  С. 
208-219.
9. Ялинська Н.С., 
Андрущишин О.П., 
Думич О.Я., Савицька 
О.М. Збіжність 
значень, які 
характеризують 
функціональну 
активність 
зоопланктону і 
забруднення // Вісник 
Львівського ун-ту. 
Серія біологічна. 2011. 
– Вип. 56. С. 157-163.  
10.   Баранов В., 
Войцехівська А., 
Думич О. 
Забитівський Ю., 
Рахметов Д., 
Хмелівський В. 
Дослідження 
придатності мулу 
рибницьких ставів як 
органічного субстрату 
для рекультивації 
грунту природних 
відвалів вугільних 
шахт //   Вісник 
Львівського 
університету. Сер. 
біол. – 2009. – Вип. 
49. – C.195-201. 
11. Забитівський 
Ю.М., Думич О.Я., 
Савицька О.М. 
Зоопланктон і оцінка 
екологічного стану 
водойм верхів’я річки 
Верещиця // Вісник 
Чернівецького 
університету. Сер. 
біол. – 2008. – Вип. 
417. – C. 125–128. 
12. Забитівський 
Ю.М., Думич О.Я., 
Баранов В.І. 
Зоопланктонні і 
нектонні угруповання 
у водоймах на 
території українського 
Розточчя //
Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету ім. В. 
Гнатюка / Серія: 
Біологія. Вид-тво 
Тернопіл. ун-ту. – 
2010. – Том 2(43).  – C. 
172–175.
13. Забитівський 
Ю.М., Думич О.Я. 
Становлення 



іхтіоценозу у 
Яворівському озері / 
Матер. міжнар. 
Іхтіолог.наук. конф. 
“Совр. проблемы 
теорет. и практ. 
ихтиологии”, 30 
вересня - 2 жовтня 
2010р., м. 
Дніпропетровськ -  
Дніпропетр: вид-тво 
Дніпропетр. ун-ту ім. 
О.Гончара, 2010. – 
С.34-35.
14. Цьонь Н. І., 
Ковальчук О. М., 
Думич О. Я., Титова Л. 
В., Добрянська О. П., 
Качай Г. В. 
Вирощування 
екологічно безпечної 
продукції рибництва 
через стимуляцію 
ставової екосистеми 
комплексом заходів із 
препаратами 
«Ековітал» та «ROST-
концентрат (15+7+7)» 
// Вісник Сумського 
національного 
аграрного 
університету. – 2017.  
– Серія 
«Твариництво», 
випуск 7 (33). – С. 
232–237.
15.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.
16. 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.
Розділи у колективних 
монографіях:
1.Antonyak H., Lesiv 
M., Polishchuk A., 
Hoivanovych N., 
Dzhura N., Dumych O. 



Ecological  role of 
aquatic macrophytic 
vegetation and its 
importance to humans. 
Chapter 6. In: Health 
and 
Nanobiotechnology. – 
Skotna N., Voloshanska 
S., Kavetskyy T., 
Eftekhari A., Khalilov 
R. (Eds.). Drohobych: 
Kolo, 2020. P. 66–76.
2. Шацьке поозер’я. Т. 
8 : Тваринний світ : 
кол. моногр. / А.-Т. В. 
Башта, В. К. Бігун, М. 
Г. Білецька, О.Я. 
Думич [та ін.] ; за ред. 
П. Я. Кілочицького ; 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки. – Луцьк : 
Вежа-Друк, 2016. – 611 
с.
3.Фауністичне 
різноманіття стариць 
річки Західний Буг/ 
Під.ред. Царика Й.В. 
– Львів: СПОЛОМ, 
2014. –  124 с.
4. Іванець О., Думич 
О. Зооценози  
Шацького поозер’я / 
Шацьке поозер’я: 
характеристика 
абіотичних і 
біотичних 
компонентів 
екосистем.  Львів: 
Євросвіт, 2008. – С. 
128–134.
Проведення наукових 
експертиз: 
1.Експертна оцінка 
проекту «Біоіндикація 
акваторій різного 
походження та 
цільового 
призначення за 
допомогою 
гістологічного аналізу 
статусу 
функціональних 
систем гідробіонтів» 
(для реалізації у 2021-
2022 рр.)
2.Експертно-
екологічна оцінка 
раритетних типів 
оселищ «Nature-
2000» Черемського 
природного 
заповідника, 2019 р.
Участь  у науково-
дослідних темах та 
проєктах: 
1.Функціональне 
значення річкових 
стариць 
у розбудові 
транскордонних 
екологічних 
коридорів (на 
прикладі ріки 
Західний Буг)
Бз-100П, 2013
2 Структурно-
функціональна 
організація 
зооценозів 



антропофікованих 
водойм 
природоохоронних 
територій (Державний 
реєстраційний № 
0108U004127, 2009 
р.).
3. Участь у проєкті 
"Біологічна 
характеристика 
долини річки Стрий 
та її приток, які 
межують з трасою між 
населеними пунктами 
Бориня – Мохнате 
Турківського району, 
Львівської області" 
(серпень-вересень 
2021 р.).
Стажування: 
1.Міжнародне 
стажування “German-
Ukrainian Technology 
Transfer Internship 
University Program 
(GUTT.INUP)” 
(організатори: 
Вюрцбурзький 
університет (Julius-
Maximilians-
Universität Würzburg), 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 
Київський 
академічний 
університет; за 
підтримки German 
Academic Exchange 
Service (DAAD)) у 
період з 18.10.2021 по 
1.12.2021 (on-line). 
Виконано 6 ECTS (180 
год.), в тому числі 80 
год. вебінарів, 100 год. 
роботи над проектом. 
18.10.2021-1.12.2021; 
сертифікат 
0027/GUTT.INUP/202
1
2. Осіння школа 
«Трансфер технологій 
та інновацій: 
європейський та 
український досвід» в 
контексті Jean Monnet 
611679-EPP-1-2019-1-
UA-EPPJMO-MODULE 
“European Experience 
in Technology Transfer 
for Ukrainian 
Universities” / 
EXTECH, проведена у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
Політехніка» Львів, 3-
10 листопада 2021. 
(загальна кількість 
годин: 30 год.). 
Отримано сертифікат.
3. Участь у ІХ 
Міжнародному бізнес-
форумі «Наука-бізнес-
освіта: стратегічне 
партнерство» 
24.11.2021. Отримано 
сертифікат.
4. На кафедрі 
ландшафтної  



архітектури, садово-
паркового 
господарства та 
урбоекології 
Національного 
лісотехнічного 
університету України 
(26.09.2016 р. – 
26.12.2016 р.).
5. Участь у 
Міждисциплінарному 
семінарі «Laudato si’: 
інтегральна екологія 
на службі гідності 
людини та створіння» 
(організатори: Центр 
екобогослов’я і 
сталого розвитку  і 
Environment People 
Law (EPL) / Екологія - 
Право - Людина 
(ЕПЛ) (11.02.2020, 
Львів, Центр 
Митрополита Андрея 
Шептицького).
6. Участь у 14-му 
Екуменічному 
Соціальному Тижні 
"Плекаючи спільне 
благо: разом до 
сталого розвитку 
суспільства", 5-9 
жовтня 2021 року, 
онлайн.
7. Участь у вебінарі від 
Unicheck Україна та 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти у 
закладах вищої 
освіти» (15 вересня 
2021 року).
Керівник науково-
дослідних проектів 
студентів:
1. Вплив джерел 
відновлювальної 
енергетики на 
довкілля на прикладі 
Старосамбірського 
району (Савчак О.Р., 
2019)
2. Біоіндикація стану 
водойм Львівської 
МТГ (Тимуш У., 2022)
2. Екологічний стан 
Яворівського озера 
(Брода А., 2022) 
3. Зооіндикація р. 
Стрий у зоні 
функціонування 
Явірської ГЕС 
(Петрушка Т., 2017)
4. Біоіндикація річки 
Зубра за 
зоопланктоном у
межах м.Львів 
(Кузема Н., 2020) 
5. Оцінка токсичності 
водоочисних споруд 
Львівщини з 
використанням  
Daphnia magna Straus 
(Сивулька О., 2017) 

56394 Джура 
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місце 
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Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
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rse/view.php?id= 3398
Джура Н. М. 
Радіоекологія : 
навчально-
методичний посібник 
для здобувачів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
101 Екологія. – Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2023. – 
112 с.

Мамчур З.  І., Джура 
Н. М., Чуба М. В. 
Практикум  з 
«Екології грибів з 
основами 
фітопатології» та 
«Радіоекології» для  
студентів-екологів 
заочної форми 
навчання. – Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2017 – 
104 с.

Джура Н. М. 
Екологічні виміри 
Чорнобильського 
лиха (до 30-ї річниці 
Чорнобильської 
трагедії // 
Екологічний вісник. – 
№5, 2016. – С. 10-12.

Публікації за 
тематикою 
дисципліни: 
1. Борецька І. Ю., 
Джура Н. М., Романюк 
О. І. Фіторемедіація 
техногенно 
забруднених ґрунтів з 
використанням 
енергетичних культур 
// Екологічні науки, 
2021, №6 (39). С. 72 – 
76.  
2. Джура Н. М. 
Військові аспекти 
деградації біосфери // 
Polish Journal of 
Science (Vol. 2. 
Biological sciences). – 
№28 (2020). – С. 3 – 
5. 
3. Джура Н. М. 
Цвілинюк О.М., 
Думич О. Я. Вміст 
деяких макро - та 
мікроелементів у 
рослинах Сarex hirta 
L. на території 
Бориславського 
нафтового родовища 
// SWorldJournal,  
Issue №6, Part 2, 
№06-02 (2020), 
December 2020. – С. 
95-99
4.Dzhura N., Boretska 
I., Podan I. Impact of 
oil pollution and 
humates on the growth 
of Poaceae // Journal 



Environmental 
problems, 2022 Vol.7, 
Nо. 2 : pp.62 – 70 
5. 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.
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 
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університет  імені 
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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.
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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:
4) «Екологічні 
проблеми 
Яворівського 
військового полігону» 
(курсова робота 
Васько І. Г., 2018);
5) «Фітооцінка 
токсичності ґрунтів 
Яворівського 
військового полігону» 
(дипломна робота 
Васько І. Г., 2019);
6) «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  березня 04  
червня  2019 року. 
Звіт про стажування 
розглянуто і 
затверджено на 
засіданні кафедри 
екології (протокол 
№15 від 10.06.2019 
р.), посвідчення від 
04.06.2019 р.)
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Ольга 
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доцент, 
Основне 
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роботи

Біологічний 
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Диплом 
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орден Леніна 
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університет 
ім.І. Франка, 

рік закінчення: 
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спеціальність:  
Ботаніка і 
зоологія., 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 00487, 
виданий 

21.05.1998, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008677, 
виданий 

23.10.2003

32 Управління та 
поводження з 
відходами, 
біодеградація

Електронний курс на 
платформі Moodle 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=4262
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тематикою 
дисципліни: 
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Керівник науково-
дослідних проектів 
студентів
1.Використання 
мікробіологічного 
препарату «OAZIS 
M1» на 
замульчованому 
пожнивними 
рештками ґрунті та їх 
дія на ріст та їх дія на 
ріст рослин 
Triticum аestivum L.  
та  Zea mays L. 
(дипломна робота 
Пожоджук В., 2022).
2.Вплив 
мікробіологічного 
препарату Оazis–М1 
на ріст Triticum 
aestivum L. на 
замульчованому 
пожнивними 
рештками грунті в 
польових умовах  
(дипломна робота 
Гайдучок О., 2022)
3.Очистка 
інфільтратів 
Грибовецького 
сміттєзвалища за 
допомогою водно-
болотних угідь 
(дипломна робота 
Рибалка В.)



4.Міграція важких 
металів  у озерах 
парків «Знесіння» та 
«Горіховий гай» 
(дипломна робота 
Буцик Н., 2019).
5.Міграція важких 
металів у водоймі 
«Зелене око» (м. 
Львів) (дипломна 
робота Фрис Н., 2018).
6.Морфо-фізіологічна 
адаптація рослин 
Сarex hirta L. до 
нафтового 
забруднення ґрунту 
(дипломна робота 
Мазяр А., 2018)
7.Фітооцінка 
забруднення водойм 
важкими металами  
цитохімічним 
методом (дипломна 
робота Лук’янчук, 
2018).
8.Прогнозування 
екогідрогеохімічної 
ситуації при 
затопленні  
Домбровського кар
´єру калійних руд 
(дипломна робота 
Куцір  Р., 2018).
9.Антиоксидантна 
активність рослин 
Viсia faba L. за дії 
нафтового 
забруднення руд 
(дипломна робота Кіт 
А., 2018)., 
10.Фітотестування  та 
біоіндикація якості 
води річки Зубра 
(м.Львів) (дипломна 
робота Яринич У., 
2017

Наукові стажування:
- тренінг «Моніторинг 
та аналіз звіту з 
оцінки впливу на 
довкілля» Сертифікат 
про участь 8-9 
листопада 2019 р. 
- у Інституті екології 
Карпат НАН України 
жовтень-листопад 
2021р. Звіт про 
стажування 
затверджений на 
засіданні кафедри 
екології протокол №5 
від 02.12.2021. Довідка 
про стажування №38 
від 22.11.2021 р.
-навчання на 
Програмі 
професійного 
розвитку педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності 2022» 
(Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка) 
: 27 січня 2022 року - 
4 червня 2022 року:
модуль «Soft Skills 



компетенції 
викладача вищої 
освіти», 1 кредит; 
модуль 
«Інформаційні 
технології в 
освітньому процесі», 
1,5 кредитів;
модуль «Можливості 
викладача при 
використанні 
платформи Moodle», 1 
кредит;
Сертифікат СВ № 
0030-2022
- участь у вебінарі 
"Відмерла деревина та 
її роль для 
біорізноманіття лісів", 
є сертифікат від 
30.12.2022 р.

20746 Галушка 
Андрій 
Андрійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

070401 
Мiкробiологiя 
та вірусологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001295, 
виданий 

10.11.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
043201, 
виданий 

30.06.2015

14 Екологія 
мікроорганізмі
в

1.Електронний курс 
розроблено на 
платформі Moodle.
2.Наукові 
дослідження 
стосуються курсу: 
мікробіота породних 
відвалів вугільних 
шахт; безбарвні 
сіркові бактерії; 
біогенез гідроген 
сульфіду та його 
вплив на 
мікроорганізми; 
поглинання феруму 
мікроорганізмами.
3.Участь у виконанні 
проєкту DAAD 
57651454 
Zuwendungsvertrag 
“Digitalization of the 
educational process in 
Odesa I.I. Mechnikov 
National Univ” (2022).
4.Стажування в 
Інституті біології 
клітини НАН України 
(2018).
Стажування в 
Університеті м. Ґрац 
(Австрія), 
дослідницька група 
“Аналітична хімія для 
здоров'я та довкілля” 
(2022).
5.Член Товариства 
мікробіологів 
України.
6.Наявність 
відповідних 
публікацій:
Наукові статті, тези:
1. Тарабас О. В., 
Гнатуш С. O., Галушка 
A. A., Mороз О. M. 
Пігменти 
Rhodopseudomonas 
yavorovii ІМВ B-7620 
// Мікробіологія і 
біотехнологія. 2018. 
№ 1 (41). С. 57–65. 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.18
524/2307-
4663.2018.1(41).120468.

2. Sehin T. B., Hnatush 
S. O., Maslovska O. D., 
Halushka A. A., 
Zaritska Y. H. 



Biochemical indicators 
of green photosynthetic 
bacteria Chlorobium 
limicola response to 
Cu2+ action // Ukr. 
Biochem. J. 2020. Vol. 
92. N 1. Р. 103–112. 
DOI: 
https://doi.org/10.1540
7/ubj92.01.103 (Scopus 
(0,44 Cite Score, 0,214 
SJR, 0,328 SNIP (2017)
3. Peretyatko T. B., 
Sholiak K. V., Halushka 
A. A., Stakhera I. M., 
Tsehelyk H. V. 
Reduction of Cr(VI) 
compounds by the 
immobilized cells of 
sulfate-reducing 
bacteria 
Desulfomicrobium sp. 
CrR3 // Biol. Stud. 
2020. Vol. 14. N 2. P. 
17–26. DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/sbi.1402.617. 
4. Verkholiak N. S., 
Peretyatko T. B., 
Halushka A. A. 
Reduction of 
perchlorate ions by the 
sulfate-reducing 
bacteria 
Desulfotomaculum sp. 
and Desulfovibrio 
desulfuricans // 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems. 2020. 
Vol. 11. N 2. P. 278–
282. DOI: 
https://doi.org/10.1542
1/022041 (Web of 
Science)
5. Сhayka O. M. 
Peretyatko T. B., 
Halushka A. A. 
Thermophilic sulfur-
reducing bacteria 
Moorela thermoacetica 
Nadia-3, isolated from 
“Nadiia” pit spoil heap 
of Chervonohrad 
mining region  // 
Біологічні Студії / 
Studia Biologica. 2021. 
Vol. 15. N 2. P. 35–46. 
https://doi.org/10.3097
0/sbi.1502.654.
6. Tarabas O. V., 
Hnatush S. O., 
Tashyrev O. B., 
Hovorukha V. M., 
Havryliuk O. A., Moroz 
O. M., Halushka A. A. 
Production of hydrogen 
by purple non-sulfur 
bacteria 
Rhodopseudomonas 
yavorovii IMV B-7620 
// Microbiol. Journ. 
2021. Vol. 83. N 5. P. 
19−29. doi: 
https://doi.org/10.1540
7/microbiolj83.05.019 
(Scopus (0.105 2016 
SJR)
7. Verkholiak N., 
Peretyatko T., Halushka 
A. Effects of phenolic 
compounds on the 



sulfidogenic activity of 
Desulfotomaculum sp. 
and Desulfovibrio 
desulfuricans bacteria 
// Ecological questions. 
2021. Vol. 32. N 4. – P. 
135–142. DOI: 
http://dx.doi.org/10.12
775/EQ.2021.39 
(Scopus (Impact Factor: 
1,1 2021/2022)
8. Meniv N., Halushka 
A., Hnatush S. 
Phylogenetic analysis of 
Streptomyces genus 
isolates from the spoil 
heap of central 
enrichment factory 
“Chervonohradska” // 
The 1st Ukrainian-
Polish Scientific forum 
“Agrobioperspectives”, 
September 29–30, 
2021: proceedings. 
Lviv, 2021. P. 79.
7.Курси, сертифікати:
1. Сертифікат про 
закінчення курсу 
лекцій, практичних 
занять та наукового 
кар’єрного розвитку 
на XIV міжнародній 
літній школі 
"Молекулярна 
мікробіологія і 
біотехнологія" (Одеса, 
2019).
2. Сертифікат про 
участь у науково-
практичному тренінгу 
"Актуальні питання 
мікробіології, 
вірусології та 
методики викладання 
мікробіологічних 
дисциплін" (Львів, 
2021).
8.Член журі ІІІ етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
біології.

212893 Антоняк 
Галина 
Леонідівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 002693, 

виданий 
15.01.2003, 

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 020879, 
виданий 

24.05.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006941, 
виданий 

18.02.2003, 
Атестат 

професора ПP 
002886, 
виданий 

17.02.2005, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
001113, 

виданий 

23 Екологія 
людини

1. Електронний курс 
розроблений на 
платформі Moodle. 
2. Наукові 
дослідження, які 
стосуються курсу:
Дослідження впливу 
важких металів, 
металоїдів, 
мікроелементів, 
біологічно активних 
речовин і природних 
токсинів на організм 
людини і тварин, 
з’ясування механізмів 
екологічно-залежних 
захворювань та 
методів їхньої 
профілактики.
Автор понад 400 
наукових публікацій 
(45 публікацій у 
журналах, що входять 
до наукометричної 
бази SCOPUS).

Співкерівник теми 
науково-дослідної 



04.07.1994 роботи кафедри 
екології «Екологічний 
моніторинг 
абіотичних і 
біотичних 
компонентів 
середовища в умовах 
антропогенно-
техногенного впливу 
на довкілля» № держ. 
реєстрації 
0119U002395.

3. Наукове 
керівництво 
дисертаціями:
Підготувала 10 
кандидатів наук зі 
спеціальностей: 
03.00.04 – біохімія, 
03.00.16 – екологія; 1 
доктора біологічних 
наук зі спеціальності 
мікробіологія.

4. Досвід проведення 
наукових експертиз:
До 2022 р. була 
експертом Експертної 
ради МОН України, 
секція 9: Охорона 
навколишнього 
середовища;

5. Стажування:
1.Стажування в 
Національному 
лісотехнічному 
університеті України 
(квітень-червень) 
2021р. Звіт про 
стажування 
затверджений на 
засіданні кафедри 
ландшафтної 
архітектури, садово-
паркового мистецтва 
та урбоекології 
національного 
лісотехнічного 
університету, 
протокол №10 від 
15.06.2021. Довідка 
про стажування 
№63/21 від 07.06.2021 
р.
2. Міжнародне 
стажування “German-
Ukrainian Technology 
Transfer Internship 
University Program 
(GUTT.INUP)” 
(організатори: 
Вюрцбурзький 
університет (Julius-
Maximilians-
Universität Würzburg), 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 
Київський 
академічний 
університет; за 
підтримки German 
Academic Exchange 
Service (DAAD)) у 
період з 18.10.2021 по 
1.12.2021 (on-line). 
Виконано 6 ECTS (180 
год.), в тому числі 80 



год. вебінарів, 100 год. 
роботи над проектом. 
Отримано сертифікат.
3. Осіння школа 
«Трансфер технологій 
та інновацій: 
європейський та 
український досвід» в 
контексті Jean Monnet 
611679-EPP-1-2019-1-
UA-EPPJMO-MODULE 
“European Experience 
in Technology Transfer 
for Ukrainian 
Universities” / 
EXTECH, проведена у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
Політехніка» Львів, 3-
10 листопада 2021. 
(загальна кількість 
годин: 30 год.). 
Отримано сертифікат.
4. Участь у ІХ 
Міжнародному бізнес-
форумі «Наука-бізнес-
освіта: стратегічне 
партнерство» 
24.11.2021. Отримано 
сертифікат.
5. Участь у вебінарі: 
NanoEHS Webinar – 
What We Know About 
NanoEHS: Risk 
Assessment and Risk 
Management, 
November 16, 2021.
6. Участь у вебінарі 
«Сучасні дослідження 
та кар'єра 
українського 
науковця» 25.08.2022. 
Програма КАУ-
Ноосфера "Наука та 
технології 
майбутнього".

6. Наявність 
відповідних 
публікацій: 
Методичні вказівки та 
навчальні посібники:
1. Антоняк Г.Л., Думич 
О.Я., Данилик Р.М., 
Поліщук О.І. 
Методичні вказівки до 
вивчення дисципліни 
«Фізіологія та 
екологія людини» 
(розділ «Екологія 
людини»), що 
викладається в межах 
ОПП бакалаврського 
рівня вищої освіти для 
здобувачів 
спеціальності 101 
«Екологія» 
[Електронний ресурс]. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2022 р. – 40 с.
2. Думич О.Я., 
Антоняк Г.Л., 
Данилик Р.М. Сталий 
розвиток та 
екоосвітня діяльність. 
Частина 1. Сталий 
розвиток / Методичні 
вказівки до 
практичних занять 
студентів 



спеціальності 101 
«Екологія» 
[Електронний ресурс]. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2022 р. –  38 
с.
3. Антоняк Г.Л., 
Мамчур З.І. 
Біохімічна екологія. 
Частина 1. Гриби та 
грибоподібні 
організми. 
Навчальний посібник. 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка (Серія 
«Біологічні Студії»), 
2022. 308 с.
4. Снітинський В.В., 
Хірівський П.Р., 
Гнатів П.С., Антоняк 
Г.Л., Панас Н.Є., 
Петровська М.А. 
Екотоксикологія. 
Навчальний посібник. 
Херсон: Олді-плюс, 
2011. 327 с.. 
5. Снітинський В.В., 
Хірівський П.Р., 
Антоняк Г.Л., Уйгелій 
Г.Ю., Баб’як Н.М. 
Екологічна 
токсикологія. 
Практикум до 
виконання 
лабораторних робіт. 
Львів, Вид. центр 
ЛДАУ, 2006. 98 с.

Монографії та розділи 
в колективних 
монографіях:
1. Антоняк Г.Л., Влізло 
В.В., Іскра Р.Я. та ін. 
Кальцій в організмі 
тварин і людини. 
Київ: Аграрна наука, 
2019. 245 с.
2. Антоняк Г.Л., 
Влізло В.В. Біохімічна 
та геохімічна роль 
йоду (монографія). 
Львів: ЛНУ ім. Івана 
Франка (Серія 
«Біологічні студії»), 
2013. 392 с.
3. Сологуб Л.І., 
Антоняк Г.Л., Бабич 
Н.О. Хром в організмі 
людини і тварин. 
Біохімічні, 
імунологічні та 
екологічні аспекти. 
Львів: Євросвіт, 2007. 
127 с.
4. Антоняк Г.Л., 
Сологуб Л.І., 
Снітинський В.В., 
Бабич Н.О. Залізо в 
організмі людини і 
тварин (біохімічні, 
імунологічні та 
екологічні аспекти). 
Львів: Вид-во ЛНАУ, 
2006. 312 с.
5. Lysiuk R., Oliynyk P., 
Antonyak H., 
Voronenko D. 
Development of Phyto-
Antidotes Against 
Adverse Chemical 
Agents. Chapter 12. 



Poisonous Plants and 
Phytochemicals in Drug 
Discovery. Mtewa A.G., 
Egbuna C., Rao G.M.N. 
(Eds). John Wiley & 
Sons, Inc., 2021. P. 
249–268.
6. Antonyak H.L., Iskra 
R.Y., Panas N.E., Lysiuk 
R.M. Selenium. Chapter 
3. In: Trace Elements 
and Minerals in Health 
and Longevity. 
Malavolta M., 
Mocchegiani E. (Eds.). 
Springer, 2018. P. 63–
98.
7. Antonyak H.L., Iskra 
R.Y., Lysiuk R.M. 
Iodine. Chapter 10. 
Trace Elements and 
Minerals in Health and 
Longevity. Malavolta 
M., Mocchegiani E. 
(Eds.). Springer, 2018. 
P. 265–302.
8. Iskra R.Y., Antonyak 
H.L. Chromium. 
Chapter 5. In: Trace 
Elements and Minerals 
in Health and 
Longevity. Malavolta 
M., Mocchegiani E. 
(Eds.). Springer, 2018. 
P. 133–162.
9. Antonyak H., 
Mamchur Z., 
Polishchuk A., Lesiv M., 
Hoivanovych N. 
Environmental impact 
of road transport. 
Chapter 5. In: 
Sustainable 
Development and 
Human Health. Krynski 
A., Tebug G.K., 
Voloshanska S. (Eds.). 
Czestochowa: 
Publishing House of 
Polonia University 
“Educator”,2020. P.61–
74.
10. Antonyak H., Lesiv 
M., Polishchuk A., 
Hoivanovych N., 
Dzhura N., Dumych O. 
Ecological role of 
aquatic macrophytic 
vegetation and its 
importance to humans. 
Chapter 6. In: Health 
and 
Nanobiotechnology. – 
Skotna N., Voloshanska 
S., Kavetskyy T., 
Eftekhari A., Khalilov 
R. (Eds.). Drohobych: 
Kolo, 2020. P. 66–76.

Оглядові та 
експериментальні 
статті:
1. Bjørklund G., 
Antonyak H., 
Polishchuk A., 
Semenova Y., Lesiv M., 
Lysiuk R., Peana M. 
Effect of 
methylmercury on fetal 
neurobehavioral 
development: an 



overview of the possible 
mechanisms of toxicity 
and the neuroprotective 
effect of 
phytochemicals. 
Archives of Toxicology, 
September 2022. 
https://doi.org/10.1007
/s00204-022-03366-3
2. Mishra A., Oliinyk P., 
Lysiuk R., Lenchyk L., 
Rathoded S.S.S., 
Antonyak H., 
Darmohray R., Dub N., 
Antoniv O., Tsal O., 
Upyr T. Flavonoids and 
stilbenoids as a 
promising arsenal for 
the management of 
chronic arsenic toxicity. 
Environmental 
Toxicology and 
Pharmacology. 
September 2022, 
103970. 
https://doi.org/10.1016
/j.etap.2022.103970
3. Gasmi A., Mujawdiya 
P.K., Noor S., Lysiuk R., 
Darmohray R., Piscopo 
S., Lenchyk L., 
Antonyak H., 
Dehtiarova K., 
Shanaida M. et al. 
Polyphenols in 
Metabolic Diseases. 
Molecules. 2022, 27, 
6280. 
https://doi.org/10.3390
/molecules27196280
4. Bjørklund G., 
Shanaida M., Lysiuk R., 
Antonyak H., Klishch I., 
Shanaida V., Peana M. 
Selenium: an 
Antioxidant with a 
Critical Role in Anti-
aging. Molecules2022, 
27, 6613. 
https://doi.org/10.3390
/molecules27196613
5. Sharifi-Rad J., 
Quispe C., Castillo 
C.M.S., Caroca R., Lazo-
Vélez M.A., Antonyak 
H., Polishchuk A., 
Lysiuk R., Oliinyk P., 
De Masi L., Bontempo 
P., Martorell M., Daştan 
S.D., Rigano D., Wink 
M., Cho W.C. Ellagic 
acid: a review on its 
natural sources, 
chemical stability, and 
therapeutic potential. 
Oxidative Medicine and 
Cellular Longevity. 
2022: 3848084. 
http://doi.org/10.1155/
2022/3848084.
6. Bjørklund G., Oliinyk 
P., Lysiuk R., Rahaman 
S., Antonyak H., 
Lozynska I., Lenchyk 
L., Peana M. Arsenic 
intoxication: general 
aspects and chelating 
agents. Archives of 
Toxicology. 2020. 
94(6): 1879–1897.
7. Antonyak H.L., Panas 



N.E., Pershyn O.I., 
Polishchuk A.I., 
Hoyvanovych N.K. 
Iodine in abiotic and 
biotic environments. 
Studia Biologica. 2018. 
Vol. 12, N 2. P. 117–134.
8. Антоняк Г.Л., 
Мамчур З. І., Першин 
О. І., Бубис О.Є., 
Кордош Т.В. 
Біологічна доступність 
металів та їх 
акумуляція в тканинах 
рослин. Вісник 
проблем біології і 
медицини. 2015. Вип. 
3, Том 2 (123). С. 11–16.
9. Хомич Н.П., 
Антоняк Г.Л., 
Савицька О.М. Вплив 
Хрому(VI) на процес 
пероксидації ліпідів і 
стан антиоксидантної 
системи в клітинах 
печінки, нирки та 
легень кроликів. 
Науковий вісник 
ЛНУВМБТ імені С.З. 
Гжицького. 2015. Т. 17, 
№ 3 (63). С. 431–436.
10. Антоняк Г.Л., 
Білецька Л.П., Бабич 
Н.О., Панас Н.Є., 
Жиліщич Ю.В. Кадмій 
в організмі людини і 
тварин. І. 
Надходження до 
клітин і акумуляція. 
Біологічні студії. 2010. 
Т. 4, № 2. С. 39-52.
11. Антоняк Г.Л., 
Бабич Н.О., Білецька 
Л.П., Панас Н.Є., 
Жиліщич Ю.В. Кадмій 
в організмі людини і 
тварин: ІІ. Вплив на 
функціональну 
активність органів і 
систем. Біологічні 
студії. 2010. Т. 4, № 3. 
С. 125–136. 
12. Антоняк Г.Л., 
Бабич Н.О., Білецька 
Л.П., Панас Н.Є. 
Кадмій в організмі 
людини і тварин: ІІІ. 
Вплив на 
репродуктивну 
систему. Біологічні 
студії. 2011. Т. 5, № 2. 
С. 141–152.
13. Antonyak H.L., 
Panas N.E., Pershyn 
O.I., Polishchuk A.I., 
Hoyvanovych N.K. 
Iodine in abiotic and 
biotic environments. 
Studia Biologica. 2018. 
Vol. 12, N 2. P. 117–134.
14. Antonyak H., Panas 
N., Pershyn O., 
Hoyvanovych N., Lupak 
O., Savytska O., 
Polishchuk A., 
Monastyrska S. 
Environmental 
distribution of iodine 
and its practical 
applications. Acta 
Carpathica. 2017. Vol. 
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212893 Антоняк 

Галина 
Леонідівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 002693, 

виданий 
15.01.2003, 

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 020879, 
виданий 

24.05.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006941, 
виданий 

18.02.2003, 
Атестат 

професора ПP 
002886, 
виданий 

17.02.2005, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
001113, 

виданий 
04.07.1994

23 Оцінка впливу 
на довкілля і 
нормування 
антропогенної 
діяльності

1. Електронний курс 
розроблений на 
платформі Moodle. 
2. Наукові 
дослідження, які 
стосуються курсу:
Оцінка вливу на 
довкілля важких 
металів та металоїдів; 
біомоніторинг 
екологічного стану 
природних водойм, 
ґрунту і атмосферного 
повітря на території м. 
Львова і промислових 
міст Львівської обл.; 
дослідження якості 
води, 
біоіндикаційного 
потенціалу окремих 
видів рослин і 
водяних тварин. 
Автор понад 400 
наукових публікацій 
(45 публікацій у 
журналах, що входять 
до наукометричної 
бази SCOPUS).

Співкерівник теми 
науково-дослідної 
роботи кафедри 
екології «Екологічний 
моніторинг 
абіотичних і 
біотичних 
компонентів 
середовища в умовах 
антропогенно-
техногенного впливу 
на довкілля» № держ. 
реєстрації 
0119U002395.

3. Наукове 
керівництво 
дисертаціями:
Підготувала 10 
кандидатів наук зі 
спеціальностей: 
03.00.04 – біохімія, 
03.00.16 – екологія; 1 
доктора біологічних 
наук зі спеціальності 
мікробіологія.

4. Досвід проведення 
наукових експертиз:
До 2022 р. була 
експертом Експертної 
ради МОН України, 
секція 9: Охорона 
навколишнього 
середовища;

5. Стажування:
1.Стажування в 
Національному 
лісотехнічному 
університеті України 
(квітень-червень) 
2021р. Звіт про 
стажування 
затверджений на 
засіданні кафедри 
ландшафтної 
архітектури, садово-
паркового мистецтва 
та урбоекології 
національного 



лісотехнічного 
університету, 
протокол №10 від 
15.06.2021. Довідка 
про стажування 
№63/21 від 07.06.2021 
р.
2. Міжнародне 
стажування “German-
Ukrainian Technology 
Transfer Internship 
University Program 
(GUTT.INUP)” 
(організатори: 
Вюрцбурзький 
університет (Julius-
Maximilians-
Universität Würzburg), 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 
Київський 
академічний 
університет; за 
підтримки German 
Academic Exchange 
Service (DAAD)) у 
період з 18.10.2021 по 
1.12.2021 (on-line). 
Виконано 6 ECTS (180 
год.), в тому числі 80 
год. вебінарів, 100 год. 
роботи над проектом. 
Отримано сертифікат.
3. Осіння школа 
«Трансфер технологій 
та інновацій: 
європейський та 
український досвід» в 
контексті Jean Monnet 
611679-EPP-1-2019-1-
UA-EPPJMO-MODULE 
“European Experience 
in Technology Transfer 
for Ukrainian 
Universities” / 
EXTECH, проведена у 
Національному 
університеті 
«Львівська 
Політехніка» Львів, 3-
10 листопада 2021. 
(загальна кількість 
годин: 30 год.). 
Отримано сертифікат.
4. Участь у ІХ 
Міжнародному бізнес-
форумі «Наука-бізнес-
освіта: стратегічне 
партнерство» 
24.11.2021. Отримано 
сертифікат.
5. Участь у вебінарі: 
NanoEHS Webinar – 
What We Know About 
NanoEHS: Risk 
Assessment and Risk 
Management, 
November 16, 2021.
6. Участь у вебінарі 
«Сучасні дослідження 
та кар'єра 
українського 
науковця» 25.08.2022. 
Програма КАУ-
Ноосфера "Наука та 
технології 
майбутнього".
7. Участь у круглому 
столі «ОВД: 



дослідження 
результативності та 
необхідні зміни» 
16.07.2022.

6. Наявність 
відповідних 
публікацій: 
Навчальні посібники:
1. Антоняк Г.Л., 
Cнітинський В.В., 
Панас Н.Є., Сологуб 
Л.І. Науково-
методологічні основи 
екологічної 
експертизи та оцінки 
впливу на 
навколишнє 
середовище. 
Навчальний посібник 
– Львів: Вид-во ЛДАУ, 
2004. 80 с.
2. Антоняк Г.Л., 
Мамчур З.І. Мікобіота 
в екосистемах: роль і 
збереження. 
Навчальний посібник. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка (Серія 
«Біологічні студії»), 
2021. 392 с.

Монографії та розділи 
в колективних 
монографіях:
1. Сологуб Л.І., 
Антоняк Г.Л., 
Богданов Г.О., Влізло 
В.В., Янович В.Г. 
Метан і парниковий 
ефект атмосфери 
(монографія). Львів: 
ПАІС, 2008. – 270 с.
2. Антоняк Г.Л., 
Влізло В.В. Біохімічна 
та геохімічна роль 
йоду (монографія). 
Львів: ЛНУ ім. Івана 
Франка (Серія 
«Біологічні студії»), 
2013. 392 с.
3. Antonyak H., 
Mamchur Z., 
Polishchuk A., Lesiv M., 
Hoivanovych N. 
Environmental impact 
of road transport. 
Chapter 5. In: 
Sustainable 
Development and 
Human Health. Krynski 
A., Tebug G.K., 
Voloshanska S. (Eds.). 
Czestochowa: 
Publishing House of 
Polonia University 
“Educator”,2020. P.61–
74.
4. 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. Polishchuk A.I., 
Antonyak H.L. 
Dynamics of foliar 
concentrations of 
photosynthetic 
pigments in woody and 
herbaceous plant 
species in the territory 
of an industrial city. 
Studia Biologica. 2022. 
16 (2): 29–40. 
http://dx.doi.org/10.30
970/sbi.1602.68
2. Polishchuk A.I., 
Antonyak H.L. 
Accumulation of heavy 
metals and antioxidant 
defense system in the 
gametophyte of 
Didymodon rigidulus 
Hedw. in areas with 
high traffic loads. 
Studia Biologica. 2021. 
15 (3): 51–60.
3. Поліщук О.І., 
Антоняк Г.Л. Вплив 
транспортного 
навантаження на 
елементний склад 
ґрунту у приміській 
зоні м. Львова. 
Екологічні науки. 
2021. N 5(38). С. 81–
86.
4. Поліщук О., Лесів 
М., Антоняк Г. 
Динаміка пігментів 
фотосинтезу в 
рослинах на території 
нафтовидобувних 
районів Львівської 
області. Екологічні 
науки. 2020. № 6 (33). 
С. 79–85. 
5. Поліщук О.І., Лесів 
М.С., Гілецька І.Б., 
Панченко В.О., 
Антоняк Г.Л. 
Акумуляція важких 
металів у деяких видах 
рослин на території 
міста Львова. 
Екологічні науки. 
2020. – № 1 (28). С. 
269–273.
6. Поліщук О., Лесів 
М., Антоняк Г. Вплив 
транспортного 
навантаження на 
акумуляцію металів у 
рослинах на території 
міста Львова. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
біологічна. 2020. Вип. 
82. С. 101–109.
7. Antonyak H., Lesiv 
M., Panas N., Yanyshyn 
S. 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.
8. Polishchuk A., Lesiv 
M., Antonyak H. Road 
transport in Ukraine: 
the impact of heavy 
traffic loads on the 
environment. Acta 
Carpathica. 2019. Vol. 
31-32. P. 16–24.
9. Hoivanovych N., 
Pavlyshak Y., Antonyak 
H. Influence of 
anthropogenic load in 
the city of Stryi on the 
functional state of 
photosynthetic 
apparatus of plants-
indicators. Acta 
Carpathica. 2019. Vol. 
31-32. P. 52–59.
10. Antonyak H.L., 
Panas N.E., Pershyn 
O.I., Polishchuk A.I., 
Hoyvanovych N.K. 
Iodine in abiotic and 
biotic environments. 
Studia Biologica. 2018. 
Vol. 12, N 2. P. 117–134.
11. Antonyak H., Panas 
N., Pershyn O., 
Hoyvanovych N., Lupak 
O., Savytska O., 
Polishchuk A., 
Monastyrska S. 
Environmental 
distribution of iodine 
and its practical 
applications. Acta 
Carpathica. 2017. Vol. 
28. P. 21–30.
12. Гойванович Н.К., 
Антоняк Г.Л., Коссак 
Г.М. Моніторинг 
показників якості 
криничних вод 
Стрийського району. 
Наукові доповіді 
НУБіП України. 2018. 
№ 5 (75). 
Електронний ресурс. 
https://doi.org/10.3154
8/dopovidi2018.05.001
13. Гойванович Н.К., 
Монастирська С.С., 
Антоняк Г.Л. 
Оцінювання якості 
криничних вод деяких 
населених пунктів 
Долинського району 
за вмістом сполук 
азоту. Науковий 
вісник НЛТУ України. 
2016. Вип. 26.7. С. 
202–206.
14. Багдай Т.В., Панас 
Н.Є., Антоняк Г.Л., 
Бубис О.Є. 
Біомоніторинг 
екологічного стану 
природних водойм. 
Науковий вісник 
ЛНУВМБТ імені С.З. 
Гжицького. 2016. Т. 
18, №1 (65) Ч.3. С. 
190–194.
15. Снітинський В.В., 
Антоняк Г.Л., Багдай 
Т.В., Бубис О.Є., Панас 



Н.Є. Сучасний стан та 
екологічні проблеми 
водних ресурсів 
України. Журнал 
агробіології та 
екології. 2014. Т. 4, № 
1. С. 9-16.
16. Снітинський В.В., 
Багдай Т.В., Антоняк 
Г.Л. Сучасний стан 
водних об'єктів 
Львівської області. 
Вісник Львівського 
національного 
аграрного 
університету: 
агрономія. 2011. № 
15(1). С. 30–35.
17. 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.
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22 Екобезпека й 
управління в 
екологічній 
діяльності

1. Електронні версії 
лекцій та практичних 
занять з курсу  
«Екологічна безпека» 
- 15 презентацій.
2. Стажування у 
Віденському 
університеті (2005). 
Стажування у 
Інституті геохімії 
горючих корисних 
копалин НАН України 
(2007). Стажування у 
Відділенні гірничо-
хімічної сировини 
Академії гірничих 
наук України, (2012, 
2017)
3. Член-
кореспондента 
Академії гірничих 
наук України (2012)
4. Робота за 
сумісництвом на 
посадах старшого 
наукового 
співробітника (2005-
2020) та  керівника 
Наукового центру 
Інституту Гірничо-
хімічної сировини 
(ТзОВ «Інститут 
«ГІРХІМПРОМ»  
(2020-2023), є 
автором, та 
співавтором, 
розробником, 
відповідальним за 
моніторинг процесів 
трансформації 
ландшафту при 
реалізації наступних 
загальнодержавних та 
регіональних 
проектів, з 
рекультивації 
порушених земель,  



що фінансувалися з 
державного бюджету 
України: 
Проект «Відновлення 
екологічної рівноваги 
та рекультивації 
порушених гірничими 
роботами земель 
Яворівського ДГХП 
«Сірка» 
«Проект ліквідації 
сірчаних кар'єрів, 
відновлення 
екологічної рівноваги 
і ландшафту в зоні 
діяльності 
Роздільського ДГХП 
«Сірка»
Проект «Закриття 
сірчаних кар'єрів і 
відновлення 
ландшафту в зоні 
діяльності ДГРП 
«Подорожненський 
рудник». 
"Комплексний проект 
консервації рудника 
№2 і рекультивації 
порушених земель 
Стебницького ДГХП 
"Полімінерал". 
"Комплексний проект 
консервації шахт, 
рекультивації 
порушених земель та 
відновлення 
екологічної рівноваги 
в зоні впливу 
Солотвинського 
солерудника”
“Комплексний проект 
рекультивації 
солевідвалів, 
ліквідації 
хвостосховищ, 
консервації шахт та 
Домбровського 
кар’єру в зоні впливу 
ДП “Калійний завод” 
ВАТ Оріана. 
м.Калуш”. 
“Вихідні дані для 
розробки 
комплексного проекту 
рекультивації 
порушених земель в 
зоні впливу 
Бориславської 
озокеритової шахти”
“Вихідні дані для 
розробки 
комплексного проекту 
рекультивації 
порушених земель в 
зоні впливу 
ліквідованих шахт ДП 
“Львіввугілля”
“Еколого-геологічне 
вивчення та розробка 
концепції 
рекультивації 
Хмельницького 
полігону твердих 
побутових відходів”
“Вихідні дані для 
розробки 
комплексного проекту 
поетапного закриття і 
рекультиваці 
Львівського полігону 
твердих побутових 



відходів”
5. Член робочої групи 
при Львівській 
облдержадмістрації з 
розслідування обвалу, 
який утворився 
внаслідок діяльності 
ПАТ Стебницьке ГХП 
«Полімінерал» та 
напрацювання заходів 
із забезпечення 
екологічної рівноваги 
на території 
Стебницького 
калійного родовища.
6. Член робочої групи 
при Івано-
Франківській обласній 
державній 
адміністрації з 
проблем Калуського 
гірничо-промислового 
району, проведення 
обстеження полігону 
токсичних відходів та 
Домбровського 
кар’єру ( 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Івано-Франківської 
ОДА № 57 від  
02.02.2018 р.).
7. Наукові 
дослідження 
охоплюють 
найрізноманітніші 
питання екологічної 
безпеки, геології 
калійних, соляних, 
сірчаних та вугільних 
родовищ, екологічної 
геології, гідрології та 
гідрогеохімії 
кар’єрних озер, 
карстології, 
експериментального 
моделювання  
екзогенних 
геологічних процесів, 
геохімії довкілля, 
рекультивації 
порушених земель. 
вивчення проблем 
моделювання 
затоплення  соляних 
та сірчаних копалень, 
екологічної, 
біологічної та 
медичної мінералогіії, 
онтогенезу, 
закономірності 
формування та 
дезінтеграції 
патогенних біолітів, 
теорії фракталів, 
рентгенографія 
мінеральної сировини.
8. Наявність 
відповідних 
публікацій:
Навчальні посібники:
1. Дяків В.О. 
Навчальний посібник 
з курсу «Екологічна 
безпека» для 
студентів 2-го курсу 
спеціальності 
6.070801 “Екологія та 
охорона 
навколишнього 
середовища” // 
Укладач Дяків В.О. – 



Львів: Вид-во ПП 
«Кварт», 2011. –  90 с.
2. Дяків В.О. 
Навчальний посібник 
з проведення 
навчальної 
ландшафтно-
екологічної практики 
для студентів 2-го 
курсу спеціальності 
6.070801 “Екологія та 
охорона 
навколишнього 
середовища” // 
Укладач Дяків В.О. – 
Львів: Вид-во ПП 
«Кварт», 2011. –  52 с.
3. Хмелівський В.О., 
Дяків В.О. 
Рентгенометричний 
визначник мінералів 
// Навчальний 
посібник для 
студентів та аспірантів 
геологічного 
факультету / В.О. 
Хмелівський, В.О. 
Дяків. – Львів, Вид-во 
ЛНУ імені Івана 
Франка. – 2014. – 176 
с.   
4. Дяків В.О. 
Техногенне 
мінералоутворення, 
пов’язане з розробкою 
соляних родовищ / В 
кн.: Мінерали 
Українських Карпат. 
Процеси 
мінералоутворення // 
Гол. ред. 
О.Матковський. 
Львів:ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. –  
С.472-512. 
Матковський О., 
Білоніжка П., Возняк 
Д., Дяків В., 
Ковальчук М., Наумко 
І., Попп І., Семененко 
В., Скакун Л., Сливко 
Є., Словотенко Н., 
Степанов В., Ціхонь С., 
Кріль С. Мінерали 
Українських Карпат. 
Процеси 
мінералоутворення // 
Гол. ред. 
О.Матковський. 
Львів:ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. –  584 с.
5. Дяків В.О. - автор 
понад 150 публікацій, 
що стосуються 
проблем 
екологічноїбезпеки. 
Основні праці:
Зозуля І.І., Гайдін 
А.М., Дяків В.О. 
Шляхи вирішення 
проблем Львівського 
полігону твердих 
побутових відходів // 
Техногенно-
екологічна безпека та 
цивільний захист. – 
2010. випуск 1. – 
С.106-112.
Гайдін А.М., Дяків 
В.О. Геодинамічні 
процеси на соляних 



родовищах //   
Матеріали. 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Форум 
гірників 2010»   21 -23 
жовтня 2010 р. – 
Дніпропетровськ, 
2010. – С.23-41.
Цар Х., Дяків В.О. 
Геохімічні передумови 
мінералоутворення 
сульфату кальцію в 
системах 
транспортування ропи 
калійних родовищ 
Передкарпаття // 
Вісник Львів. ун-ту. 
Серія геол. - 2011. - 
Вип. 25. - С.189-196.
Гайдін А.М., Дяків 
В.О., Зозуля І.І. 
Розсоли в затоплених 
калійних рудниках 
Передкарпаття // 
Хімічна 
промисловість 
України. – 2012. –  №  
3 (110). – C.32-38.
Павлишин В.І., Дяків 
В.О., Цар Х.М., 
Кицмур І.І. 
Онтогенічні 
закономірності 
кристалізації 
мірабіліт-
тенардитових 
агрегатів з ропи 
калійних родовищ 
Передкарпаття // 
Мінералогічний 
журнал. – 2012. –  №  
2 (6). – C.17-25. 
Гайдін А.М., Дяків 
В.О. Домбровське 
озеро: прогнози і 
факти // Екологічна 
безпека та 
збалансоване 
ресурсокористування. 
– 2012. –  №  2 (6). – 
C.72-77. 
Білоніжка П., Дяків В. 
Стебницьке родовище 
калійних солей: 
розроблення, відходи 
збагачення руд, 
проблеми охорони 
довкілля // Праці 
наукового товариства  
ім..Шевченка.– Т. 
ХХХ. – Геологічний 
збірник – Львів., 2012. 
– С. 199-209.
6. Учасник 
конференцій:
Наукова  конференція 
«Сучасні проблеми 
заповідної справи» 8-
9 вересня 2006 р.
Міжнародна Наукова 
конференція 
«Біомінералогія-
2008».
9-а, 10-а та 11-а 
Міжнародні науково-
практичні 
конференції «Ресурси 
природних вод 
Карпатського 
регіону», 2009-2011 



рр.
Міжнародна наукова 
конференція 
Присвячена   до   110-
річчю   заснування 
Національного 
гірничого 
університету. м. 
Дніпропетровськ. 
2009.

79298 Мамчур 
Звенислава 
Ігорівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

орден Леніна 
державний 
університет 
ім.І.Франка, 

рік закінчення: 
1988, 

спеціальність:  
Біологія, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 013938, 

виданий 
02.04.1997, 

Атестат 
доцента ДЦ 

003984, 
виданий 

26.02.2002

42 Збереження 
біотичного та 
ландшафтного 
різноманіття

1.Електронний курс 
розроблено на 
платформі мудл. 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=4951
2.Наукові 
дослідження 
стосуються курсу: 
вивчення й 
збереження 
біорізноманіття, у 
тому числі біоти 
Українських Карпат, 
Розточчя, НПП 
«Дністровський 
каньйон», Шацького 
НПП.  Досліджуються 
синантропна флора, 
інвазійні й карантинні  
види біоти.
3.Участь у Soros 
Foundation project 
“Assessment of 
Pollution of Lviv's 
Water Basins: Facts, 
Perceptions and 
Recommendations” 
(1999–2001).
4.Стажування у 
департаменті 
біотичних ресурсів та 
екомережі 
Міністерства охорони 
навколишнього 
природного 
середовища України 
(2008 р.).
Стажування в 
Інституті екології 
Карпат НАНУ (2013), 
Люблінського 
Природничого 
університету (ПНР) 
(2015), Державного 
природознавчого 
музею НАНУ (2018) із 
проблем вивчення і 
збереження 
біорізноманіття.
5. Керівник теми 
«Вплив змін клімату 
на середовище 
існування популяцій 
раритетних видів 
рослин високогір’я 
Українських Карпат» 
(у межах Договору № 
34853 з ДФФД, 2017-
2018 рр.).
• Співкерівник теми 
«Наукові основи 
збереження та 
відновлення 
біотичного і 
ландшафтного 
різноманіття об’єктів 
ПЗФ на території м. 
Львова» 2019 – 2023 
роки.
• Співкерівник теми у 



межах робочого часу 
«Екологічний 
моніторинг 
абіотичних і 
біотичних 
компонентів 
середовища в умовах 
антропогенно-
техногенного впливу 
на довкілля Номер 
державної реєстрації 
НДР: 0119U002396. 
(2019-2023).
6.Член НТР НПП 
«Північне Поділля», 
НПП «Дермансько-
Острозький.
7.Член редакційної 
колегії журналів 
«Біологічні студії / 
Studia Biologica», 
«Вісник Львівського 
університету. Серія 
біологічна», Acta 
Agrobotanica, Prądnik  
Ojcowskiego Parku 
Narodowego 
(czasopismо naukowe) 
(ПНР).
8.Член робочих груп 
«Екологія» із 
розроблення і 
затвердження Плану 
заходів з реалізації 
Стратегії розвитку 
Львівської області на 
2019–2020 р., на 
2021–2027 роки, 
розробки Концепції 
соціально-
економічної адаптації 
Львівщини до умов 
воєнного стану і 
стратегічних напрямів 
економічного 
відродження на 
післявоєнний період  
(2022).
9.Член Тимчасової 
контрольної комісії 
Львівської обласної 
ради з вивчення 
питання щодо 
реорганізації окремих 
дочірніх 
лісогосподарських 
підприємств ОКС ЛГП 
Галсільліс (2021).
10.Член громадської 
організації Ukrainian 
Research Association (з 
2020 р.), заст. голови 
екологічної секції 
НТШ (з 2022).
11.Наявність 
відповідних 
публікацій:
Методичні вказівки:
Мамчур З., Капрусь І. 
Методичний посібник 
для підготовки до 
практичних занять, 
самостійної роботи та 
іспиту із навчальної 
дисципліни 
«Збереження 
біотичного й 
ландшафтного 
різноманіття. Ч.1. » 
[електронний ресурс],  
що викладається в 



межах ОПП Екологія 
першого 
(бакалаврського) 
рівня. Львів: 
Видавництво ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2023.  55 с.
Посібники:
1. Калинець-Мамчур 
З. Словник-довідник з 
альґології та мікології: 
[для студ. вищ. навч. 
закл.]. Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2011. 
399 с.
2. Антоняк Г. Л., 
Мамчур З.І. Мікобіота 
в екосистемах: роль і 
збереження. Львів. 
2021.  392 c.
3. Антоняк Г.Л., 
Мамчур З.І. 
Біохімічна екологія. 
Ч.1. Гриби та 
грибоподібні 
організми. Львів. 
2022. 308 с. (Серія 
Біологічні Студії).
Монографії та 
каталоги:
1. Данилків І.С. 
Мохоподібні 
Українського 
Розточчя / І.С. 
Данилків, О.В. 
Лобачевська, З.І. 
Мамчур, М. І. Сорока 
// Львів. 2002. 320 с.
2. Антоняк Г.Л., 
Калинець-Мамчур 
З.І., Дудка І.О. та ін. 
Екологія  грибів. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка (Серія 
«Біологічні Студії»), 
2013. 600 с.
3. Мохи з колекції 
Рудольфа Вільчека у 
Гербарії Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (LW)
(каталог) / укладачі: 
Мамчур З.І., Хміль 
Т.С., Жук О.О., Сеник 
М.Б. Львів: ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2011.  
176 с.
4. Хміль Т.С., Мамчур 
З.І., Кондратюк С.Я. 
Колекція мохів 
Антона Ремана з 
Південної Африки в 
гербарії Львівського 
національного 
університет імені 
Івана Франка (LW). 
Львів: Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2013. 
134 с.
5. Тасєнкевич Л. 
Рідкісні та зникаючі 
види рослин 
Львівщини : видання 
2-ге, виправле, 
доповнене / Л. 



Тасєнкевич, Н. 
Калінович, М. Сорока, 
Л. Борсукевич, К. 
Данилюк, Т. Хміль, А. 
Прокопів, О. Дика, О. 
Жук, М. Пірогов, М. 
Сеник, М. Скибіцька, 
З. Мамчур, А. Новіков, 
Т. Фостяк, В. 
Гончаренко, М. 
Романів, Х. Скрипець, 
Н. Волосович.  Львів: 
ЗУКЦ, 2015. 168 с.
Розділи в 
монографіях:
Данилків І.С. 
Мохоподібні–
Bryophyta / І.С. 
Данилків, О.Т.Демків, 
О.В.Лобачевська, З.І. 
Мамчур // 
Біорізноманіття 
Карпатського 
біосферного 
заповідника. Київ. 
1997. С. 190–198; 576–
592.
Наукові публікації:
1. Мамчур З.І. Епіфітні 
мохоподібні м. Львова 
й околиць / З.І. 
Мамчур //Укр. ботан. 
журн., К., 1998.  Т 55. 
№ 3. С. 279–287.
2. Мамчур 3.І. 
Антропогенна 
трансформація 
епіфітної бріофлори 
м. Львова та його 
околиць // Вісник 
Львівського 
університету. Сер. 
біол. 2003. Вип. 34.С. 
135–141.
3. Мамчур З.І. 
Поширення епіфітних 
мохоподібних в 
умовах урбанізованого 
середовища // Вісник 
Львівського 
університету. Ceр. 
біол.  2004. Вип. 36. С. 
70–77.
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., 
Савицька А. 
Екологічна 
характеристика 
листяних мохів 
Шацького 
національного 
природного парку // 
Вісник Львівського 
університету. Сер. 
Біол. 2006. Вип. 42. С. 
38–47.
6. Мамчур З. І. 
Урбанофільні епіфітні 
мохоподібні // Вісник 
Львівського 
університету. Сер. 
Біол. 2010. Вип. 54. С. 



115–122.
7. Mamčur Z. Cerkiew i 
obszary chronione 
Galicji – historia i stan 
obecny / Z. Mamčur, 
Ju. Zinko, I. Sirenko // 
Człowiek w Ogrodzie 
Pana (XX Seminarum 
Sacrum i Przyroda).  
Ojców, 2012. S. 141-146.
8. Mamchur Z., Zinko 
Yu. Centres of Religious 
Tourism in Western 
Ukraine as Sites of 
Intercultural Dialogue. 
Turystyka religijna jako 
element integracji 
międzykulturowej. 
Krakow, 2013. S. 127-
140.
9. Зінько Ю. 
Сакрально-релігійні 
ландшафти Західної 
України / Зінько Ю., 
Мамчур З., 
Рутинський М. // 
Сакральний 
ландшафт. Краків – 
Львів, 2014.  С. 85-94.
10. 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
11. Mamchur Z., Chuba 
M. Ecological features 
of synanthropic flora of 
central dense housing 
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організаційної 
діяльності в вищих 
навчальних 
закладах», 22.03-
21.05. 2021р., 6 
кредитів).
2. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) в 
Навчально-науковому 
інституті заочної та 
післядипломної освіти 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету 
(свідоцтво ПК № 
00493735/000591-21, 
тема «Організація 
навчального процесу в 
закладах освіти за 
допомогою сучасних 
інформаційних 
технологій, 
інтегрування різних 
систем і платформ у 
єдине віртуальне 
навчальне 
середовище», 4.02-
19.03. 2021р., 6 
кредитів)
3. Міжнародне 
стажування у науково-
освітній лабораторії 
Вігерського 
національного парку 
(Польща) 
(посвідчення Парку 
від 30 липня 2021 р., 
тема «Методи 
моніторингу природи 
та просвітництва в 
польських 
національних парках і 
боротьби з 
інвазивними видами 
організмів», 9.08-



29.08. 2021р.).
4. Проходив 
багаторазові наукові 
стажування в Інституті 
систематики та 
еволюції тварин 
Польської академії 
наук у Кракові (2007-
2019 рр.)
Досвід 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.)
2. Навчальні 
посібники, методичні 
вказівки:
1. Снітинський В.В., 
Лисак Г.А., Капрусь 
І.Я., Панас Н.Є., 
Хірівський П.Р. 
Біологія (частина 1). 
Ботаніка: навч. посіб. 
ЛНАУ, 2019. 240 с.
2.  Капрусь І.Я., Лисак 
Г.А., Панас Н.Є.. 
Біологія (частина 2 – 
Зоологія): конспект 
лекцій для студентів. 
Львів : ЛНАУ, 2021. 
112 с.
3. Капрусь І.Я., Лисак 
Г.А., Панас Н.Є. 
Біологія (частина 2 – 
Зоологія): методичні 
рекомендації для 
практичних занять 
студентів. Львів : 
ЛНАУ, 2021. 59 с.
4. Снітинський В.В., 
Капрусь І.Я., Лисак 
Г.А., Панас Н.Є., 
Хірівський П.Р. 
Біологія (частина 2 - 
Зоологія). Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів. ЛНАУ, 
2020. 47 с.
5.  Мойсеєнко І.П., 



Капрусь І.Я., Уманців 
Б.Б. Методичні 
основи розвитку 
екологічного туризму. 
Львів: Вид-во 
Львівського інституту 
МАУП, 2004. 85 с.
3. Монографії та 
розділи в колективних 
монографіях:
1. Чернобай Ю.Н. 
Капрусь И.Я., Ризун 
В.Б. Экология и фауна 
беспозвоночных 
западного Волыно-
Подолья. Київ: 
Наукова думка, 2003. 
– 387 с.
2. Капрусь І.Я. 
Шрубович Ю.Ю., 
Таращук М.В. Каталог 
колембол (Collembola) 
і протур (Protura) 
України. Львів: 
Видавництво 
Державного 
природознавчого 
музею НАН України, 
2006. 164 с.
3. Рукавець Є.В., 
Капрусь І.Я. Клас 
Ногохвістки − 
Collembola (Lubbock, 
1870) / Шацьке 
поозер’я. Тваринний 
світ: кол. моногр. А.-
Т.В.Башта, В.К.Бігун, 
М.Г.Білецька та ін. (за 
ред. П.Я. 
Кілочицького). Луцьк: 
Вежа-Друк, 2016. 
(електрон. опт. диск 
(CD-ROM). Об’єм 
даних 486 Мб). С. 88-
107.
4. Оглядові та 
експериментальні 
статті:
1. 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.
2. 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.
4. Мерза С.П., Капрусь 
І.Я. Фауна й 
населення колембол 
агроценозів Малого 
Полісся, Наукові 
записки Державного 
природознавчого 
музею. 2019. Вип. 35. 
С. 97–110.
5. 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.
10. Капрусь І.Я. 
Значення природно-
історичних факторів у 
хорології різноманіття 
колембол. Наукові 
записки Державного 
природознавчого 
музею. 2018. Вип. 34. 
С. 87–98.
11. Капрусь І.Я., Гусак 
О.В. Особливості 
таксономічної та 
екологічної структури 
лісових таксоценів 
колембол Східного 
Поділля. Наукові 
записки Державного 
природознавчого 
музею. Львів, 2021. – 
Вип. 37. – С. 75–86.
12. Мерза С.П., 
Капрусь І.Я. Фауна й 
населення колембол 
агроценозів Малого 
Полісся. Наукові 
записки Державного 
природознавчого 
музею. 2019. Вип. 35. 
С. 97–110.
13. Химин О.І., 
Капрусь І.Я. Зміни 
екологічної структури 
угруповання 
колембол грабової 
бучини під впливом 
інвазії сосни чорної на 
території 
Винниківського 
лісопарку. Вісник 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету. 
Агрономія. 2021. №25. 
С. 18-29.
14. Химин О.І., 
Капрусь І.Я. 
Структурні 
трансформації 
таксоцену Сollembola 
під впливом інвазії 
дуба червоного в 
лісові екосистеми 
Яворівського НПП. 
Наукові записки 
Державного 
природознавчого 
музею. 2021. Вип. 37. 
С. 87–94.
15. Гоблик К., Капрусь 
І., Орлов О., Рагуліна 
М. Трансформації 
угруповання 
колембол заплавних 
біотопів Закарпатської 
низовини під впливом 
гідротехнічної 
фрагментації 
середовища. 12 с. 



(прийнято до друку в 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Біологічна).
13. 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.
14. 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.
15.Weiner W.M., 
Kaprus’ I.J. Revision of 
Palearctic species of the 
genus 
Dimorphaphorura 
(Collembola: 
Onychiurinae: 
Oligaphorurini) with 
description of new 
species // Journal of 
Insect Science. – 2014. 
– Vol. 14, Art. 74. – P. 1 
30.
16. 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.
17. 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.
18. Shayanmehr M., 
Mirab-Balou M., 
Yoosefi-Lafooraki E., 
Kaprus’ I. Introduction 
to Springtails 
(Arthropoda: 
Hexapoda) fauna from 
Ilam province (western 
Iran) with a new record 
from Sminthuridae. 
Journal of Insect 
Biodiversity and 
Systematics, 2020. Vol. 
5 (4). Р. 399–410.

79298 Мамчур 
Звенислава 
Ігорівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

орден Леніна 
державний 
університет 
ім.І.Франка, 

42 Сталий 
розвиток 
урбоекосистем

1.Електронний курс 
розроблено на 
платформі мудл. 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=4889
2.Наукові 



рік закінчення: 
1988, 

спеціальність:  
Біологія, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 013938, 

виданий 
02.04.1997, 

Атестат 
доцента ДЦ 

003984, 
виданий 

26.02.2002

дослідження 
стосуються курсу: 
вивчення й 
збереження 
біорізноманіття міст 
Львівської області, 
екологічні особливості 
біоти в 
урбанізованому 
середовищі. 
Досліджуються 
синантропна флора, 
інвазійні й карантинні  
види біоти.
3.Участь у Soros 
Foundation project 
“Assessment of 
Pollution of Lviv's 
Water Basins: Facts, 
Perceptions and 
Recommendations” 
(1999–2001).
4.Стажування у 
департаменті 
біотичних ресурсів та 
екомережі 
Міністерства охорони 
навколишнього 
природного 
середовища України 
(2008 р.).
Стажування в 
Інституті екології 
Карпат НАНУ (2013), 
Люблінського 
Природничого 
університету (Польща, 
2015), Державного 
природознавчого 
музею НАНУ (2018) із 
проблем вивчення і 
збереження 
біорізноманіття.
5.Співкерівник тем:
• «Наукові основи 
збереження та 
відновлення 
біотичного і 
ландшафтного 
різноманіття об’єктів 
ПЗФ на території м. 
Львова» 2019 – 2023 
роки.
• Співкерівник теми у 
межах робочого часу 
«Екологічний 
моніторинг 
абіотичних і 
біотичних 
компонентів 
середовища в умовах 
антропогенно-
техногенного впливу 
на довкілля Номер 
державної реєстрації 
НДР: 0119U002396. 
(2019-2023).
6.Член НТР НПП 
«Північне Поділля», 
НПП «Дермансько-
Острозький.
7.Член редакційної 
колегії журналів 
«Біологічні студії / 
Studia Biologica», 
«Вісник Львівського 
університету. Серія 
біологічна», Acta 
Agrobotanica, Prądnik  
Ojcowskiego Parku 
Narodowego 



(Сzasopismо naukowe) 
(ПНР).
8.Член робочих груп 
«Екологія» із 
розроблення і 
затвердження Плану 
заходів з реалізації 
Стратегії розвитку 
Львівської області на 
2019–2020 р., на 
2021–2027 роки, 
розробки Концепції 
соціально-
економічної адаптації 
Львівщини до умов 
воєнного стану і 
стратегічних напрямів 
економічного 
відродження на 
післявоєнний період  
(2022).
9.Заст. голови 
екологічної секції 
НТШ (з 2022).
10. Наявність 
відповідних 
публікацій:
Посібники й 
методичні вказівки до 
курсу:
1.Мамчур З., Драч Ю. 
Методичні вказівки 
для підготовки до 
практичних занять, 
самостійної роботи та 
іспиту із навчальної 
дисципліни «Сталий 
розвиток 
урбоекосистем» 
[електронний ресурс], 
що викладається в 
межах ОПП Екологія  
першого 
(бакалаврського) 
рівня підготовки. 
Львів: Видавництво 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2023. 50  с.
2.Антоняк Г. Л., 
Мамчур З.І. Мікобіота 
в екосистемах: роль і 
збереження. 
Львів.2021.392 c.
Розділи в 
монографіях:
1.Antonyak H., 
Mamchur Z., 
Polishchuk A., Lesiv M., 
Hoivanovych N. 
Environmental impact 
of road transport // 
Sustainable 
Development and 
Human Health. Edited 
by Andrzej Krynski, 
Georges Kamtoh Tebug, 
Svitlana Voloshanska. 
Czestochowa: 
Publishing House of 
Polonia University 
"Educator", 2020. Р. 
61–74. 
https://dx.doi.org/10.2
3856/W1706 
Наукові статті:
1. Данилків І.С. 
Видовий склад 
епіфітних мохів в 
умовах забруднення 
цементного заводу / 
І.С. Данилків, О.Т. 



Демків, З.І. Мамчур // 
Український 
ботанічний журнал.  
1993.  Т.50, № 6.  С. 67 
– 70.
2. Мамчур З.І. 
Епіфітні мохоподібні 
м. Львова й околиць / 
З.І. Мамчур //Укр. 
ботан. журн., К., 1998.  
Т 55. № 3. С. 279–287.
3. Мамчур 
З.І.,Чорнобай І.М., 
Вовканич Л.С. Водні 
об’єкти в системі 
оздоровлення 
міського населення: 
проблеми та 
перспективи // 
Актуальні проблеми 
валеологічної освіти в 
навч. закладах 
України в сучасних 
умовах. Кіровоград, 
2001.  С.123-129.
4. Мамчур 3.І. 
Антропогенна 
трансформація 
епіфітної бріофлори 
м. Львова та його 
околиць // Вісник 
Львівського 
університету. Сер. 
біол. 2003. Вип. 34.С. 
135–141.
5. Мамчур З.І. 
Поширення епіфітних 
мохоподібних в 
умовах урбанізованого 
середовища // Вісник 
Львівського 
університету. Ceр. 
біол.  2004. Вип. 36. С. 
70–77.
6. Мамчур З.І. 
Бріоіндикація 
забруднення повітря у 
місті Львові та на 
околицях // Вісник 
Львівського 
університету. Сер. 
біол.  2005. Вип. 40. С. 
59-67.
7. Мамчур З. І. 
Урбанофільні епіфітні 
мохоподібні // Вісник 
Львівського 
університету. Сер. 
Біол. 2010. Вип. 54. С. 
115–122.
8. Мамчур З., Більська 
І. Особливості 
епіфітних бріофітів в 
умовах урбоекосистем 
// Вісник Львівського 
університету. Сер. 
біол. 2013. Вип. 61. C. 
125 – 132.
9. Антоняк Г.Л., 
Мамчур З.І., Першин 
О.І., Бубис О.Є., 
Кордош Т.В. 
Біологічна доступність 
металів та їх 
акумуляція в тканинах 
рослин // Вісник 
проблем біології і 
медицини. 2015. вип. 
3, Т. 2 (123).  С. 11 – 16.
10. 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
11. Mamchur Z., Chuba 
M. Ecological features 
of synanthropic flora of 
central dense housing 
area of Lviv // Studia 
Biologica. 2016. Том 
10/№1. С. 143–154.
12. Denisow B., 
Wrzesień M., Mamchur 
Z., Chuba M. Invasive 
flora within urban 
railway areas: a case 
study from Lublin 
(Poland) and Lviv 
(Ukraine) // Acta 
Agrobot. 2017; 
70(4):1727. 
https://doi.org/10.5586
/aa.1727
13. Мамчур З., Чуба 
М., Драч Ю. 
Мохоподібні і судинні 
рослини на території 
залізниці міста 
Львова // Вісник 
Львівського 
університету. Сер. 
біол. 2017. Випуск 75. 
С. 54–65. 
14. Mamchur Z., Drach 
Yu., Danylkiv I. 
Bryoflora of the 
“Pohulyanka” forest 
park (Lviv city). І. 
Changes in taxonomic 
composition under 
antropogenic 
transformation // Biol. 
Stud. 2018: 12(1); 99–
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10.30970/sbi.1201.542
15. Чуба М., Мамчур З. 
Апофіти і адвентивні 
види у флорі м. 
Львова // Вісник 
Львівського 
університету. Сер. біо. 
2018. Випуск 77. С. 
109–118.
16. Mamchur Z., Drach 
Yu., Antonyak H. 
Ecological features and 
synanthropization of 
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17. Mamchur Z., Drach 
Yu., Ragulina M., 
Prytula S., Antonyak H.. 
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11.Курси, сертифікати:
1. Сертифікат 
учасника 6 
Регіонального 
Семінару 
«Підвищення 
обізнаності та освіти з 
біобезпеки та 
біозахисту в Україні» 
(Київ, 2016).
2. Курси «ІТ-
технології в освіті» в 
Інституті 
післядипломної і 
доуніверситетської 
підготовки ЛНУ ім. 
Івана Франка (2018).
3. Сертифікат тренінгу 
«Моніторинг та аналіз 
звіту з ОВД» (2019, м. 
Львів).
4. Програма 
підвищення 
кваліфікації наукових 
і науково-
педагогічних 
працівників. 
Сертифікат ПК217 
07620 № 116/19 
(квітень 2019).
5. Сертифікат: CMP-
01374-S6J7W 
«Дистанційне 
оцінювання знань в 
навчальних закладах» 
(2020)
6. Сертифікат: CMP-
01370-X4B1T 
Налаштування та 
підтримка 
навчального процесу в 
Teams for Education 
(2020)
7. Сертифікат: CMP-
01368-Q6W5G «Як 
безболісно 
організувати освітній 
процес в умовах 
дистанційного 
навчання» (2020) 
8. Сертифікат ID^202-
2011-100523 «5 кроків 
ефективного 
дистанційного 
навчання» (2020)
9. Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (ЛНУ 
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12 Безпека 
життєдіяльност
і і охорона 
праці
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бінарних водних 
розчинах поверхнево-
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хімічна. – 2021. – Вип. 



22.12.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039423, 
виданий 

26.06.2014

62. . – С. 297-304. DOI: 
https:/doi.org/10.3097
0/vch.6201.297
Yaremko Z.M. The 
hydration effect of 
singly charged ions on 
the electrosurface 
properties of titanium 
dioxide aqueous 
suspensions. Z.M. 
Yaremko, R.L. Bukliv, 
R.S. Petryshyn // 
Colloids and Surfaces 
A: Physicochemical and 
Engineering Aspects. – 
2020. – In Press, 
Available online 15 May 
2020. DOI: 
https://doi.org/10.1016
/j.colsurfa.2020.125005

Тимошук С. В., Фірман 
В. М., Петришин Р. C. 
Безпека професійної 
діяльності та 
економічні наслідки. 
Ефективна економіка. 
2020. № 3. DOI: 
http://dx.doi.org/10.32
702/2307-2105-
2020.3.51
Яремко З. Вплив 
способів приготування 
суспензій на ступінь 
редиспергування 
порошку діоксиду 
титану / З. Яремко, Р. 
Петришин, Л. 
Федушинська // 
Вісник Львівського 
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Ч. 2. С. 414-422. 
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XVI Міжнародної 
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// Матеріали ХVIІ 
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Nanostructuring” 
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Луцик Б.Я. Розумне 
робоче місце / Б.Я. 
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Проблеми та 
перспективи розвитку 
охорони праці: Зб. 
наук. праць Х 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
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аспірантів та 
ад’юнктів. ‒ Львів: 
ЛДУ БЖД 2020. ‒ 
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Галаджун Я.В. 
Безпекові аспекти 
дистанційного 
навчання / Я. 
Галаджун, І. Муць, Р. 
Петришин, З. Яремко 
// Матеріали І 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
“Соціально-
психологічні та 
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Львів: ЛДУ БЖД 2022. 
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Звенислава 
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42 Навчальна 
екологічна 
практика

1.Електронний курс 
розроблено на 
платформі мудл. 
2. Наукові 
дослідження 
стосуються курсу: 
вивчення й 
збереження 
біорізноманіття, у 
тому числі біоти 
Українських Карпат, 
Розточчя, НПП 
«Дністровський 
каньйон», Шацького 
НПП, міст Львівської 
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синантропна флора, 
інвазійні й карантинні  
види біоти.
3.Участь у Soros 
Foundation project 



“Assessment of 
Pollution of Lviv's 
Water Basins: Facts, 
Perceptions and 
Recommendations” 
(1999–2001).
4.Стажування у 
департаменті 
біотичних ресурсів та 
екомережі 
Міністерства охорони 
навколишнього 
природного 
середовища України 
(2008 р.).
Стажування в 
Інституті екології 
Карпат НАНУ (2013), 
Люблінського 
Природничого 
університету (Польща, 
2015), Державного 
природознавчого 
музею НАНУ (2018) із 
проблем вивчення і 
збереження 
біорізноманіття.
5.Керівник теми 
«Вплив змін клімату 
на середовище 
існування популяцій 
раритетних видів 
рослин високогір’я 
Українських Карпат» 
(у межах Договору № 
34853 з ДФФД, 2017-
2018 рр.).
Співкерівник теми 
«Наукові основи 
збереження та 
відновлення 
біотичного і 
ландшафтного 
різноманіття об’єктів 
ПЗФ на території м. 
Львова» 2019 – 2023 
роки.
Співкерівник теми у 
межах робочого часу 
«Екологічний 
моніторинг 
абіотичних і 
біотичних 
компонентів 
середовища в умовах 
антропогенно-
техногенного впливу 
на довкілля Номер 
державної реєстрації 
НДР: 0119U002396. 
(2019-2023).
6.Член НТР НПП 
«Північне Поділля», 
НПП «Дермансько-
Острозький.
7.Член редакційної 
колегії журналів 
«Біологічні студії / 
Studia Biologica», 
«Вісник Львівського 
університету. Серія 
біологічна», Acta 
Agrobotanica, Prądnik  
Ojcowskiego Parku 
Narodowego 
(czasopismо naukowe) 
(ПНР).
8.Член робочих груп 
«Екологія» із 
розроблення і 
затвердження Плану 



заходів з реалізації 
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розробки Концепції 
соціально-
економічної адаптації 
Львівщини до умов 
воєнного стану і 
стратегічних напрямів 
економічного 
відродження на 
післявоєнний період  
(2022).
9.Член Тимчасової 
контрольної комісії 
Львівської обласної 
ради з вивчення 
питання щодо 
реорганізації окремих 
дочірніх 
лісогосподарських 
підприємств ОКС ЛГП 
Галсільліс (2021).
10.Заст. голови 
екологічної секції 
НТШ (з 2022).
11.Наявність 
відповідних 
публікацій:
Навчальні посібники:
1. Мамчур 3.І. 
Теоретичні аспекти 
загальної екології. 
Навчальні матеріали 
на допомогу 
студентам. Львів.  
2001.  21с.
2. Мамчур З.І., 
Одінцова А.В. Літня 
навчальна практика з 
ботаніки. Навчально-
методичний посібник 
для студентів 
біологічного 
факультету. Львів, 
2007.  176 с
3. Калинець-Мамчур 
З.І. Словник-довідник 
з альґології та 
мікології: навчальне 
видання для студентів 
вищих навчальних 
закладів України.  
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011.  399 с.
4. Джура Н.М., 
Мамчур З.І. Вступ до 
фаху: методичні 
вказівки до 
практичних занять і 
організації 
самостійної роботи 
студентів напряму 
підготовки 6.040106 – 
екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансованого 
природокористування
. Львів: Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2013. 
120 с.
5. Джура Н.М., 
Мамчур З.І. Вступ до 
екологічної 
діяльності: навчально-



методичний посібник 
для студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
101 Екологія. Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2020. 
115 с.
6. Антоняк Г.Л., 
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в екосистемах: роль і 
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2021. 392c.
Монографії:
1. Данилків І.С. 
Мохоподібні 
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Лобачевська, З.І. 
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// Львів. 2002. 320 с.
2. Данилків І.С. 
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Bryophyta / І.С. 
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Київ.1997. С. 190-198; 
576 -592.
3. Тасєнкевич Л. 
Рідкісні та зникаючі 
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виправлене, 
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Тасєнкевич, Н. 
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актуальні проблеми і 
шляхи вирішення» 
(6.12.2022)
15. Сертифікат СА No 
0135 вебінару 
«Лісовідновлення в 
Україні. Чи є 
проблеми?» (грудень 
2022). 
16. Сертифікат СА № 
0227 Вебінару 
«Відмерла деревина 
та її роль для 
біорізноманіття лісів» 
(грудень 2022) 
17. Сертифікат СА No 
0248 
«Найпоширеніші 



правопорушення 
щодо лісів» (грудень 
2022)
13.Відгуки:
Відгук на роботу 
колективу авторів 
«Збереження і 
відновлення 
рослинного 
різноманіття 
України», 
представлені до 
нагородження 
Державною премією, 
2021.

150501 Федорович 
Володимир 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001101, 
виданий 

25.06.1998, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002650, 
виданий 

27.09.2001

33 Природоохоро
нне 
законодавство 
та екологічне 
право

Статті у виданнях, які 
включенні до 
міжнародних 
наукометричних баз 
даних:
Федорович В. І. Право 
на земельну ділянку 
уразі набуття право 
власності на 
житловий будинок, 
будівлю або споруду / 
В. І. Федорович // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Юридична. – 2018. – 
Вип. 66. – С. 179-187. 
Енциклопедії. 
1. Федорович В. І. 
Відшкодування 
збитків власникам 
земельних ділянок і 
землекористувачам / 
В.  І. Федорович В. І. 
Гордєєв // Велика 
українська юридична 
енциклопедія : у 20 т. 
– Харків : Право. Т. 16 
: Земельне та аграрне 
право / редкол.: М. В. 
шульга (голова), В. В. 
Носік, П. Ф. Кулинич 
(заст. голови), та ін. 
Нац. акад. прав. наук 
України ; Ін-т держави 
і права ім. В. М. 
Корецького НАН 
України ; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава 
Мудрого – 2019. – 696 
с. : іл. – С.64-70. (0,35 
друк. арк.)
2. Федорович В. І. 
Оцінка земель / В. І. 
Федорович // Велика 
українська юридична 
енциклопедія : у 20 т. 
– Харків : Право. Т. 16 
: Земельне та аграрне 
право / редкол.: М. В. 
шульга (голова), В. В. 
Носік, П. Ф. Кулинич 
(заст. голови), та ін. 
Нац. акад. прав. наук 
України ; Ін-т держави 
і права ім. В. М. 
Корецького НАН 
України ; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава 
Мудрого – 2019. – 696 
с. : іл. – С.432-436. 
(0,29 друк. арк.)
3. Федорович В. І. 
Плата за землю / В. І. 
Федорович // Велика 
українська юридична 



енциклопедія : у 20 т. 
– Харків : Право. Т. 16 
: Земельне та аграрне 
право / редкол.: М. В. 
шульга (голова), В. В. 
Носік, П. Ф. Кулинич 
(заст. голови), та ін. 
Нац. акад. прав. наук 
України ; Ін-т держави 
і права ім. В. М. 
Корецького НАН 
України ; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава 
Мудрого – 2019. – 696 
с. : іл. – С.446-450. (0, 
31 друк. арк.)
Тези доповідей:
1. Федорович В. І. 
Відміна мораторію на 
обіг 
сільськогосподарських 
земель в Україні / В. І. 
Федорович // 
Актуальні проблеми 
соціального права. 
Випуск 9. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
“Українська правнича 
наука та її вплив на 
сучасні реформи” (до 
95-річчя Цигилика 
Теодора Івановича) 6 
грудня 2019. – Львів, 
«ГАЛИЧ-ПРЕС», 
2020. – С. 173-175 (0,13 
друк. арк.)
2. Федорович В. 
Новели законодавства 
України про обіг 
земель 
сільськогосподарськог
о призначення / В. 
Федорович // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
ХXV звітної науково-
практичної 
конференції (6–7 
лютого 2020 р.) : у 2-
ох ч. Ч. 2. Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. – 
С. 53-55 (0,13 друк. 
арк.)
3. Федорович В. І. 
Право постійного 
користування 
земельними 
ділянками потребує 
змін / В. І. Федорович 
// Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні. Матеріали 
XXVII звітної науково-
практичної 
конференції – Львів 
(5-6 лютого) 2021р.. 
Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка. – 2021. – C. 
53-55. 
4. Федорович В. І. До 
ювілею земельної 
реформи в Україні / В. 



І. Федорович // П’яте 
зібрання фахівців 
споріднених кафедр з 
проблем аграрного, 
земельного, 
екологічного, 
природоресурсного 
права та 
альтернативної 
енергетики. 
Матеріали 
всеукраїнської 
наукової конференції- 
Львів(10-13 
червня)2021. 
Видавничий дім 
«Гельветика». – 2021. 
– C. 278-281.
5. Федорович В. І. 
Земельній реформі в 
Україні – 30 років / В. 
І. Федорович // 
Актуальні проблеми 
соціального права. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
“Європейська 
соціальна хартія та 
проблеми реалізації 
соціальних прав в 
умовах глобалізації” 
(до 25-річчя 
Європейської 
соціальної хартії 
(переглянутої)-Львів 
(23 квітня 2021 року). 
– 2021. – Вип. 10. – C. 
129-132.
6. Федорович В.І.  
Визнання недійсними 
рішень органів 
виконавчої влади або 
органів місцевого 
самоврядування як 
спосіб захисту прав на 
земельні ділянки / В.І. 
Федорович // 
Актуальні проблеми 
юридичної науки :  
збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції; Двадцяті 
осінні юридичні 
читання «Права 
людини в сучасному 
світі: проблеми теорії 
та практики» ( з 
нагоди 95-річчя від 
дня народження та 
вшанування пам’яті 
професора Р. У. 
Кондратьєва), 
Хмельницький, 
Україна, 2021р. – 
Хмельницький, 2021. 
– С. 234-236.
7. Федороич В.І. Право 
загального 
землекористування 
громадян / В.І. 
Федорович // 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріли 
XXVIII звітної 
науково-практичної 
конференції (3-4 



лютого 2022 р.); у 2-ох 
ч. ч.2, Львів, Україна, 
3-4 лютого 2022р. – 
Львів : Юридичний 
факультет ім. 
І.Франка, 2022. – С. 
55-57.

131305 Курганевич 
Людмила 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Географічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 012014, 
виданий 

10.10.2001, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020190, 
виданий 

30.10.2008

20 Гідрологія 1. Андрейчук Юрій, 
Іванов Євген, 
Ковальчук Іван, Крута 
Наталія, Курганевич 
Людмила, Михнович 
Андрій, Пилипович 
Ольга. Водні ресурси.  
Геоекологія 
Львівської області : 
монографія / Ю. 
Андрейчук, Л. 
Безручко, В. Біланюк 
та ін. / за заг. ред. Є. 
Іванова. Львів : 
Простір-М, 2021. С. 
105-138.
2. Курганевич Л .П., 
Хавень В. В. 
Паспортизація 
джерел 
нецентралізованого 
водопостачання села 
Поромів Волинської 
області. Наукові 
записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: географія. 
Тернопіль: СМП 
«Тайп». № 2 (випуск 
51). 2021. С. 171-178.
3. Курганевич  Л. П., 
Біланюк В. І., 
Андрейчук Ю. М.  
Загальна гідрологія : 
навчальний посібник. 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. 
336 с.
4. Курганевич Л. П., 
Біланюк В. І., 
Андрейчук Ю. М. 
Практикум по 
гідрології : навч.-
методичний посібник. 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2022. 
140 с.
5. Курганевич Л. П., 
Хавень В. В. 
Методичні підходи до 
аналізу якості води 
джерел 
децентралізованого 
водопостачання // 
Сталий розвиток: 
захист навколишнього 
середовища. 
Енергоощадність. 
Збалансоване 
природокористування 
// Матеріали 6-го 
Міжнародного 
молодіжного 
конгресу, 09 – 10 
лютого 2021 р. Львів : 
НУ «Львівська 
Політехніка», 2021. С. 
283.

Підвищення 



кваліфікації:
1. Пройшла навчання 
з курсу «Інформаційні 
технології в освіті» в 
Центрі неперервної 
освіті Інституту 
післядипломної освіти 
та доуніверситетської 
підготовки 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 
(Свідоцтво ІТ № 
01467243/060051-18)
2. Взяла участь у 
навчальних онлайн-
семінарах на тему: 
«Стале управління 
водними ресурсами та 
дотримання водного 
законодавства» 
Сертифікат № 
052909-2021-ОС, Київ, 
Україна, 29 вересня 
2021 року

79298 Мамчур 
Звенислава 
Ігорівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

орден Леніна 
державний 
університет 
ім.І.Франка, 

рік закінчення: 
1988, 

спеціальність:  
Біологія, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 013938, 

виданий 
02.04.1997, 

Атестат 
доцента ДЦ 

003984, 
виданий 

26.02.2002

42 Виробнича 
практика

1.Електронний курс 
розроблено на 
платформі мудл. 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=2233
2.Наукові 
дослідження 
стосуються курсу: 
вивчення й 
збереження 
біорізноманіття, у 
тому числі біоти 
Українських Карпат, 
Розточчя, НПП 
«Дністровський 
каньйон», Шацького 
НПП, екологічні 
особливості біоти в 
урбанізованому 
середовищі. 
Досліджуються 
синантропна флора, 
інвазійні й карантинні  
види біоти.
3.Стажування у 
департаменті 
біотичних ресурсів та 
екомережі 
Міністерства охорони 
навколишнього 
природного 
середовища України 
(2008 р.).
Стажування в 
Інституті екології 
Карпат НАНУ (2013), 
Люблінського 
Природничого 
університету (Польща, 
2015), Державного 
природознавчого 
музею НАНУ (2018) із 
проблем вивчення і 
збереження 
біорізноманіття.
5.Керівник теми 
«Вплив змін клімату 
на середовище 
існування популяцій 
раритетних видів 
рослин високогір’я 
Українських Карпат» 
(у межах Договору № 



34853 з ДФФД, 2017-
2018 рр.).
• Співкерівник теми 
«Наукові основи 
збереження та 
відновлення 
біотичного і 
ландшафтного 
різноманіття об’єктів 
ПЗФ на території м. 
Львова» 2019 – 2023 
роки.
• Співкерівник теми у 
межах робочого часу 
«Екологічний 
моніторинг 
абіотичних і 
біотичних 
компонентів 
середовища в умовах 
антропогенно-
техногенного впливу 
на довкілля Номер 
державної реєстрації 
НДР: 0119U002396. 
(2019-2023).
6.Член НТР НПП 
«Північне поділля», 
НПП «Дермансько-
Острозький.
7.Член редакційної 
колегії журналів 
«Біологічні студії / 
Studia Biologica», 
«Вісник Львівського 
університету. Серія 
біологічна», Acta 
Agrobotanica, Prądnik  
Ojcowskiego Parku 
Narodowego 
(Сzasopismо naukowe) 
(Польща).
8.Член робочих груп 
«Екологія» із 
розроблення і 
затвердження Плану 
заходів з реалізації 
Стратегії розвитку 
Львівської області на 
2019–2020 р., на 
2021–2027 роки, 
розробки Концепції 
соціально-
економічної адаптації 
Львівщини до умов 
воєнного стану і 
стратегічних напрямів 
економічного 
відродження на 
післявоєнний період  
(2022).
9.Член Тимчасової 
контрольної комісії 
Львівської обласної 
ради з вивчення 
питання щодо 
реорганізації окремих 
дочірніх 
лісогосподарських 
підприємств ОКС ЛГП 
Галсільліс (2021).
10.Заст. голови 
екологічної секції 
НТШ (з 2022).
11.Наявність 
відповідних 
публікацій:
Навчальні  посібники 
і методичні вказівки 
до курсу:
1. Мамчур З. І., Джура 



Н. М., Антоняк Г. Л., 
Драч Ю. А. 
Переддипломна 
практика зі 
спеціалізації : 
методичні вказівки 
для студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
101-Екологія. Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2020.  
44 с.
2. Джура Н., Мамчур 
З., Антоняк Г., 
Капрусь І., Цвілинюк 
О., Думич О., Драч Ю. 
Курсова робота. 
Методичні 
рекомендації для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 101 
Екологія 
[електронний ресурс]. 
Львів: Видавництво 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2023. 43 с.
3. Антоняк Г. Л., 
Мамчур З.І.  
Мікобіота в 
екосистемах: роль і 
збереження. Львів.  
2021. 392 c.
4. 2.Антоняк Г.Л., 
Мамчур З.І. 
Біохімічна екологія. 
Ч. 1. Гриби та 
грибоподібні 
організми. Львів. 
2022. 308 с
5. Антоняк Г., Мамчур 
З., Джура Н., Капрусь 
І., Цвілинюк О., 
Думич О., Драч Ю. 
Кваліфікаційна 
робота. Методичні 
вказівки до виконання 
та написання 
кваліфікаційних робіт 
для здобувачів 
освітнього ступеня 
бакалавр 
спеціальності 101 
Екологія 
[електронний ресурс]. 
Львів. 2022. 43 с
Монографії, каталоги:
1.Данилків І.С. 
Мохоподібні 
Українського 
Розточчя / І.С. 
Данилків, О.В. 
Лобачевська, З.І. 
Мамчур, М. І. Сорока 
// Львів. 2002. 320 с.
2.Антоняк Г.Л., 
Калинець-Мамчур 
З.І., Дудка І.О. та ін. 
Екологія  грибів. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка (Серія 
«Біологічні Студії»), 
2013.  600 с.
3.Тасєнкевич Л. 
Рідкісні та зникаючі 
види рослин 
Львівщини : вид. 2-ге, 



виправлене, 
доповнене / Л. 
Тасєнкевич, Н. 
Калінович, М. Сорока, 
Л. Борсукевич, К. 
Данилюк, Т. Хміль, А. 
Прокопів, О. Дика, О. 
Жук, М. Пірогов, М. 
Сеник, М. Скибіцька, 
З. Мамчур, А. Новіков, 
Т. Фостяк, В. 
Гончаренко, М. 
Романів, Х. Скрипець, 
Н. Волосович. Львів: 
ЗУКЦ, 2015. 168 с.
Розділи в 
монографіях:
Данилків І.С. 
Мохоподібні–
Bryophyta / І.С. 
Данилків, О.Т.Демків, 
О.В.Лобачевська, З.І. 
Мамчур // 
Біорізноманіття 
Карпатського 
біосферного 
заповідника. Київ. 
1997. С. 190–198; 576–
592.
Наукові публікації:
1. Мамчур З.І. Епіфітні 
мохоподібні м. Львова 
й околиць / З.І. 
Мамчур //Укр. ботан. 
журн., К., 1998.  Т 55. 
№ 3. С. 279–287.
2. Мамчур 3.І. 
Антропогенна 
трансформація 
епіфітної бріофлори 
м. Львова та його 
околиць // Вісник 
Львівського 
університету. Сер. 
біол. 2003. Вип. 34.С. 
135–141.
3. Мамчур З.І. 
Поширення епіфітних 
мохоподібних в 
умовах урбанізованого 
середовища // Вісник 
Львівського 
університету. Ceр. 
біол.  2004. Вип. 36. С. 
70–77.
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., 
Савицька А. 
Екологічна 
характеристика 
листяних мохів 
Шацького 
національного 
природного парку // 
Вісник Львівського 
університету. Сер. 
Біол. 2006. Вип. 42. С. 
38–47.
6. Мамчур З. І. 
Урбанофільні епіфітні 
мохоподібні // Вісник 
Львівського 



університету. Сер. 
Біол. 2010. Вип. 54. С. 
115–122.
7. 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
8. Mamchur Z., Chuba 
M. Ecological features 
of synanthropic flora of 
central dense housing 
area of Lviv // Studia 
Biologica. 2016. Том 
10/№1. С. 143–154.
9. Denisow B., Wrzesień 
M., Mamchur Z., Chuba 
M. Invasive flora within 
urban railway areas: a 
case study from Lublin 
(Poland) and Lviv 
(Ukraine) // Acta 
Agrobot. 2017; 
70(4):1727. 
https://doi.org/10.5586
/aa.1727
10. Мамчур З., Чуба 
М., Драч Ю. 
Мохоподібні і судинні 
рослини на території 
залізниці міста 
Львова // Вісник 
Львівського 
університету. Сер. 
біол. 2017. Випуск 75. 
С. 54–65. 
11. Mamchur Z., Drach 
Yu., Danylkiv I. 
Bryoflora of the 
“Pohulyanka” forest 
park (Lviv city). І. 
Changes in taxonomic 
composition under 
antropogenic 
transformation // Biol. 
Stud. 2018: 12(1); 99–
112. DOI: 
10.30970/sbi.1201.542
12. Чуба М., Мамчур З. 
Апофіти і адвентивні 
види у флорі м. 
Львова // Вісник 
Львівського 
університету. Сер. біо. 
2018. Випуск 77. С. 
109–118.
13. Мамчур З. І., Драч 
Ю.А., Чуба М.В. 
Рідкісні види 
мохоподібних 
високогір’я 
Українських Карпат: 
Мармароський і 
Чорногірський хребти 
// Вісник Львівського 
університету. Сер. 
біол. 2019. Вип. 80. С. 
118–128.
14. Drach Yu., 
Mamchur Z. 
Bryophytes of the upper 
reaches of the Western 
Bug River (Lviv Region, 
Ukraine) // Annales 
Universitatis 



Paedagogicae 
Cracoviensis, Studia 
Naturae, 5: 7–24, 2020. 
DOI: 
10.24917/25438832.5.1
15. Mamchur Z., Drach 
Yu., Antonyak H. 
Ecological features and 
synanthropization of 
bryoflora in the 
Pohulyanka forest park 
(Lviv city, Ukraine // 
Contribuţii Botanice. 
55. 2020, LV: 83-95 
DOI: 
10.24193/Contrib.Bot.5
5.5
16. Mamchur Z., Drach 
Yu., Ragulina M., 
Prytula S., Antonyak H.. 
Substrate groups of 
bryophytes in the 
territory of the 
Znesinnya regional 
landscape park (Lviv, 
Ukraine) // Contribuţii 
Botanice 56. 2021. 
Romania. P. 65–77. 
DOI: 
10.24193/Contrib.Bot.5
6.7
17. Притула С., 
Мамчур З., Драч Ю. 
Екологічні 
особливості 
сфагнових мохів на 
території Українських 
Ґорґан // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
біологічна. 2022. 
Випуск 86. С. 83–94.
12.Курси, сертифікати:
1. Сертифікат 
учасника 6 
Регіонального 
Семінару 
«Підвищення 
обізнаності та освіти з 
біобезпеки та 
біозахисту в Україні» 
(Київ, 2016).
2. Курси «ІТ-
технології в освіті» в 
Інституті 
післядипломної і 
доуніверситетської 
підготовки ЛНУ ім. 
Івана Франка (2018).
3. Сертифікат тренінгу 
«Моніторинг та аналіз 
звіту з ОВД», (2019, м. 
Львів).
4. Сертифікат: CMP-
01374-S6J7W 
«Дистанційне 
оцінювання знань в 
навчальних закладах» 
(2020)
5. сертифікат: CMP-
01370-X4B1T 
Налаштування та 
підтримка 
навчального процесу в 
Teams for Education 
(2020)
6. Сертифікат: CMP-
01368-Q6W5G «Як 
безболісно 
організувати освітній 
процес в умовах 



дистанційного 
навчання» (2020) 
7. Сертифікат ID^202-
2011-100523 «5 кроків 
ефективного 
дистанційного 
навчання» (2020)
8. Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (ЛНУ 
ім. Івана Франка) 
сертифікат СВ № 
02070987/0000448-21 
(2021).
9. Сертифікат СА No 
0135 вебінару 
«Лісовідновлення в 
Україні. Чи є 
проблеми?» (грудень 
2022). 
10. Сертифікат СА № 
0227 Вебінару 
«Відмерла деревина 
та її роль для 
біорізноманіття лісів» 
(грудень 2022)
11. Сертифікат СА No 
0248 
«Найпоширеніші 
правопорушення 
щодо лісів» (грудень 
2022)

152022 Кравців 
Степан 
Степанович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Географічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Львський 
ордена Леніна 
політехнічний 
інститут імені 
Ленінського 

комсомолу, рік 
закінчення: 

1988, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

KH 007581, 
виданий 

23.03.1995, 
Атестат 

доцента ДЦAE 
000665, 
виданий 

22.10.1998

25 Картографічні 
методи і ГІС-
технології в 
екології

Наукові статті:
1. Кравців С. С. Оцінка 
сумарної екологічної 
ситуації земельних 
ресурсів 
Пустомитівського 
району Львівської 
області / Войтків П.С., 
Кравців С.С. // 
Соціально-економічні 
проблеми сучасного 
періоду України. 
Збірник наукових 
праць: ІРД НАН 
України. – Вип. 3 
(131). – 2018. – с. 78-
82. (збірник наукових 
праць внесений до 
переліку наукових 
фахових видань 
України та включений 
до міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus, 
Польща).
2. Кравців С.С.. Оцінка 
сумарної екологічної 
ситуації земельних 
ресурсів 
адміністративно-
територіальних 
одиниць (на прикладі 
Кам’янка-Бузького 
району Львівської 
області) / Войтків 
П.С., Кравців С.С., 
Михалець В.В. // 
Соціально-економічні 
проблеми сучасного 
періоду України. 
Збірник наукових 
праць: ІРД НАН 
України. – Вип. 2 
(136). – 2019. – с. 30-
35. (збірник наукових 
праць внесений до 
переліку наукових 
фахових видань 



України та включений 
до міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus, 
Польща).

Посібники, 
монографії:
1. Геоекологія 
Львівської області : 
монографія / Ю. 
Андрейчук, Л. 
Безручко, В. Біланюк 
та ін. / за заг. ред. Є. 
Іванова Львів : 
Простір-М, 2021. 606 
с.
2. Кравців С.С., 
Войтків П.С., 
Кобелька М.В. 
Картографія: 
навчальний посібник. 
(2-ге видання, 
виправлене і 
доповнене). Львів: 
ЛНУ ім.Івана Франка, 
2020. 191 с.

Методичні посібники:
1. Кравців С.С.. 
Картографія: 
програма курсу, 
контрольні запитання 
та тести [методичний 
посібник] / уклали 
Кравців С.С., Войтків 
П.С. – Львів: ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2018. – 
46 с.
2. Кравців С.С.. 
Картографічні методи 
в екології: програма 
курсу, контрольні 
запитання та тести 
[методичний 
посібник] / уклали 
Кравців С.С., Кобелька 
М.В. – Львів: ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2018. – 
42 с.
3. Кравців С.С.. 
Картографія 
[методичний 
посібник] / уклали 
Кравців С.С., Кобелька 
М.В. – ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2021. – 110 с.

162886 Власевич 
Тетяна 
Вікторівна

Доцент 
кафедри 
теорії та 
історії 
культури, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

020101 
Культурологiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 018227, 
виданий 

21.11.2013

8 Історія 
української 
культури

1) Статті у наукових 
періодичних виданнях 
іноземних держав або 
у виданнях України, 
які включені до 
міжнародних 
наукових баз:
1. Vlasevych Tetiana 
Home-Field-Temple as 
Existentials of 
Ukrainian culture. 
Journal of Education 
Culture and Society. 
Vol. 13 No.2 (2022) 
URL: 
https://jecs.pl/index.ph
p/jecs/article/view/147
9  (Scopus)
2. Власевич Т. Духовні 
засади ідентичності 
людини: філософсько-
культурологічний 
вимір. Вісник 



Львівського 
університету. Серія 
філософсько-
політологічні студії.  
Львів, 2022.  Вип. 41. 
URL: http://www.fps-
visnyk.lnu.lviv.ua/uk/2
022 (Категорія В, 
Index Copernicus )
3. Власевич Т. 
Методологічні 
принципи 
дослідження 
феномену 
ідентичності людини. 
Міжнародний 
науковий журнал 
“Грааль науки”: за 
матеріалами III 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«SCIENTIFIC 
RESEARCHES AND 
METHODS OF THEIR 
CARRYING OUT: 
WORLD EXPERIENCE 
AND DOMESTIC 
REALITIES», Вінниця, 
Україна - Відень, 
Австрія, Вип. №14-15 
(Травень, 2022). URL: 
https://ojs.ukrlogos.in.
ua/index.php/grail-of-
science/issue/view/27.0
5.202 (Index 
Copernicus)
Статті в наукових 
виданнях, матеріали, 
тези:
1. Власевич Т. 
Культурна специфіка 
невербального коду в 
міжкультурній 
комунікації.  Тези 
звітної наукової 
конференції 
філософського 
факультету. Львів, 
2022.  Вип. 19.  С. 223-
225.
2. Vlasevych T. Culture 
as the key to 
sustainable 
development of society. 
Sustainable  
Development: Modern 
Theories and Best 
Practices:  Materials of 
the Monthly 
International Scientific 
and Practical 
Conference (March 31 – 
April 30) / Gen. Edit. 
Olha Prokopenko, 
Tallinn: Teadmus OU, 
2022. P.68–71.
3. Власевич Т. 
Проблема 
ідентичності в 
екзистенційній та 
герменевтичній 
традиціях 
Соціогуманітарні 
проблеми людини. 
2021.  №10.  С.12-20.
4. Власевич Т. 
Проблема 
ідентичності людини в 
філософській 
герменевтиці Г.-Г. 



Гадамера. Глобальні 
трансформації у сфері 
культури: виклики 
сьогодення. 
Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції (м. Львів, 
29-30 жовтня 2021 р.).  
Львів : Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка,2021.  С. 
73-75.
5. Власевич Т. 
Особливості ділового 
спілкування в 
Угорщині. Тези 
звітної наукової 
конференції 
філософського. Львів, 
2019. – С.81 – 83.
6. Власевич Т. 
Феномен ідентичності 
у філософських 
поглядах Поля Рікера. 
Духовність. Культура. 
Глобалізація. 
Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції. Львів, 
2019. C. 86 – 91.

4) Розроблений 
електронний курс 
“Ділова етика” на 
платформі Moodle, 
робочі програми 
навчальних дисциплін 
та силабуси (“Ділова 
етика”, “Історія 
української культури”, 
“Міжкультурна 
комунікація” та інші) .  
9) експертка з 
акредитації освітніх 
програм 
Національного 
агенства із 
забезпечення якості 
вищої освіти 
10) участь у 
міжнародних 
наукових наукових 
та/або освітніх 
проектах 
березень 2022 р. 
координувала участь 
студентів в солідарній 
ініціативі “Я відчуваю 
себе віршем” 
Вільнюського 
університету, Литва. 
Студенти підготували 
голосові записи та 
короткі відео, на яких 
вони читають вірш 
українською, який 
перегукується з їхнім 
сьогоднішнім 
досвідом. Записи 
відтворені у 
приміщеннях 
Вільнюського 
університету, щоб 
наші студенти та їхня 
свобода 
самовираження, 
емоції були почуті.
листопад-грудень 
2021 р. координаторка 
міжнародного 



культурно-
мистецького проєкту 
«Міст самопізнання». 
До участі у проєкті 
запросила Kristína 
Jakubovská ( 
Університет 
Костянтина Філософа 
в Нітрі, Словаччина). 
Студенти-
культурологи, зокрема 
представники 
Наукового товариства 
культурологів «Гілея» 
досліджували 
проблему культурної 
ідентичності, що її 
формує і як ми 
можемо створити 
свою власну 
ідентичність. 
Студенти вважають, 
що найголовніше – 
жити якомога чесніше 
з собою і відповідно до 
того, хто ми є. Тому 
теми автентичності, 
культурної 
ідентичності та 
самолюбства є 
частиною проєкту, а 
також особистісного 
зростання. Студенти 
підкреслили, 
наскільки важливі ці 
теми в нашому житті 
та для молоді загалом. 
9 грудня 2021 
відбулась презентація 
відеопроєкту та 
обговорення.
4.05.-14.05.2017 р. – 
керівник 
міжнародного 
спільного наукового 
проєкту (ЛНУ ім. 
І.Франка (кафедра 
теорії та історії 
культури) з 
Вроцлавським 
університетом 
(Інститут 
культурознавства)) на 
тему: “Політика міст і 
її реалізація на 
прикладах Львова та 
Вроцлава. Проблеми 
ідентичності, 
концепції 
мультикультуралізму і 
практика”. Мета: 
порівняльний аналіз 
міських політик та 
пов’язаних з ними 
питань ідентичності в 
українському Львові і 
польському Вроцлаві. 
Дуже подібні між 
собою промоційні 
гасла цих міст 
слугують відправною 
точкою початку 
дослідження, а саме: 
“Вроцлав – місце 
зустрічі” і “Львів 
відкритий для світу”. 
Науковий проєкт 
допомагали втілювати 
польські та українські 
студенти-
культурологи.



14) одна з керівниць 
Студентського 
наукового товариства 
культурологів “Гілея”.
19) Членкиня 
Наукового товариства 
ім. Шевченка 
       Членкиня 
Міжнародної фундації 
освітян та науковців 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 
(найменування 
закладу, вид 
документа, тема, дата 
видачі)
2022 р. – отримала 
сертифікат про 
підтвердження рівня 
володіння 
англійською мовою 
відповідно до 
Загальноєвропейськи
х Рекомендацій з 
мовної освіти (CEFR). 
Сертифікат Pearson 
№0111

7-8 грудня 2022 р. 
провела лекції як 
гостьовий лектор у 
Варшавському 
університеті 
(Республіка Польща, 
м.Варшава). 7 грудня 
2022 відбулась лекція  
для викладацького 
складу кафедри 
філософії культури на 
тему: “ Development of 
Culturology in Ukraine: 
Problems and 
Prospects”, а 8 грудня 
відбулась публічна 
лекція на тему 
“Українська культура: 
історія та сучасність”.
2022 р. пройшла 
Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (вебінар) 
на тему: 
«Використання 
неформальної освіти у 
підготовці бакалаврів 
та магістрів: досвід 
країн Європейського 
Союзу та України», 
Науково-дослідний 
Інститут 
Люблінського 
науково-
технологічного парку 
(Республіка Польща) 
Сертифікат ES 
№11251/2022 (45 год., 
1,5 кредит)
2022 р. стажування у 
рамках програми 
Еразмус+ у  
Вроцлавському 
університеті 
(Республіка Польща). 
Підтвердження 
видане 25 вересня 
2022 р. Стажування в 
рамках програми 
Еразмус+ (Staff 



Training Mobility)
2022 р. завершила 
навчання на програмі 
“Вдосконалення 
викладацької 
майстерності”, 
Модуль 1 “Soft Skills 
компетенції 
викладача вищої 
школи”, ЛНУ ім. І. 
Франка, Сертифікат 
СВ №0019-2022 (30 
год., 1 кредит)
2021 р. пройшла 
дистанційне 
міжнародне 
стажування з 
трансферу технологій 
GUTT.INUP в рамках 
проєкту DAAD 
“Партнерство 
університетів України 
та Німеччини з 
трансферу 
технологій”. 
Стажування 
організоване 
Вюрцбурзьким 
університетом Юліуса 
Максиміліана, ЛНУ 
ім. Івана Франка та 
Київським 
академічним 
університетом. 
Сертифікат 
0124/GUTT.INUP/2021
(180 год., 6 кредитів)
2021 р. пройшла 
підвищення 
кваліфікації та 
отримала теоретичні 
та практичні знання 
за темою “Інновації в 
освіті, бізнесі, ІТ та 
культурі: світогляд та 
практичні кейси”, 
Українська асоціація 
фахівців з 
інформаційних 
технологій, 
Сертифікат № ПК-К 
21-02/038 (0,2 
кредити)
2020 р. пройшла курс 
підвищення 
кваліфікації на тему 
“Хмарні сервіси для 
онлайн навчання на 
прикладі платформи 
ZOOM”, Науково-
дослідний Інститут 
Люблінського 
науково-
технологічного парку 
(Республіка Польща) 
Сертифікат ES 
№0919/2020 (45 год., 
1,5 кредит)
2020 р. навчалась на 
курсах “Цифрові 
компетенції в освіті” у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка у рамках 
підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників. 
Свідоцтво 
№01467243/02669-20 



(60 год., 2 кредити 
ЄКТС)
2019 р. – навчання у 
Школі культурного 
менеджменту для 
представників 
аудіовізуального 
мистецтва “Кадри 
управління”. В рамках 
5-денного освітнього 
курсу тренінги та 
майстер-класи з основ 
проєктного 
менеджменту, техніки 
написання заявки, 
фандрейзингу та 
шляхів залучення 
ресурсів, інструментів 
налагодження 
командної роботи і 
комунікації (наявний 
сертифікат, що 
засвідчує успішне 
завершення навчання 
у Школі культурного 
менеджменту).
2019 р. стажування у 
рамках програми 
Еразмус+ в 
Університеті 
Констянтина 
Філософа в Нітрі 
(Словаччина). 
Сертифікат №51772-
LA-1-2014-1-SK-
E4AKA1-ECHE

55108 Наконечний 
Андрій 
Романович

Доцент 
кафедри 
філософії, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014504, 
виданий 

15.05.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021499, 
виданий 

23.12.2008

21 Філософія 1. Наконечний А. Ідея 
свободи у суспільно–
духовному житті 
України XIV–XVIII ст. 
/ А.Наконечний // 
Вісник ЛНУ. Серія 
філософські науки, 
2014. – Вип. 3. – С.67–
75.
2. Наконечний А. 
Національна ідея як 
інтегративний чинник 
у філософській думці 
України першої 
половини ХІХ ст. (на 
прикладі творчості 
діячів «Руської 
трійці» та 
Т.Шевченка) / 
А.Наконечний // 
Вісник ЛНУ. Серія 
філософсько-
політологічні студії, 
2014. – Вип. 4. – С.17–
21.
3. Наконечний А. 
Національна ідея як 
інтегративний чинник 
у філософській думці 
України другої 
половини ХІХ ст. (на 
прикладі творчості 
М.Драгоманова та 
І.Франка) // Вісник 
Львівського 
університету. Серія: 
філософсько-
політологічні студії. – 
Львів: ВЦ ЛНУ ім. 
І.Франка, 2014. – 
Вип.5. – С.20-25.
4. Філософсько-
психологічні аспекти 
корекції девіантної 



поведінки молоді 
України // Зб. навук. 
праць / Брэсц. дзярж. 
ун-т імя А.С. Пушкіна. 
– Брест: 
Альтернатива, 2016. – 
С.153-158.
5. Еволюція 
соціально-
філософських 
поглядів Івана Франка 
// Тези звітної 
конференції 
філософського 
факультету / Відп. за 
випуск Л. Рижак, О. 
Квас. – Дрогобич: 
ТзОВ «Трек-ЛТД», 
2017. – С. 38–41.
6. Роль національної 
еліти у ствердженні 
ідеї свободи у 
творчості М. 
Міхновського  // 
Вісник Львівського 
університету. Серія: 
філософсько-
політологічні студії. – 
Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. 
Франка, 2022. – 
Вип.42. – С.104-110.

326587 Фарина 
Наталія 
Григорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Філологічний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

030508 
Філологія, 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

030502 
Українська 

мова і 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 042948, 
виданий 

26.06.2017

4 Українська 
мова (за 
проф.спрямува
нням)

1. Фарина Н. 
Асемантизовані 
засоби зв’язку в 
складних реченнях з 
підрядними об’єктної 
семантики / Наталія 
Фарина // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
філологічна. – Львів, 
2017. – Вип. 64. – Ч. 1. 
– С. 201–208. 
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21STN=1&S21FMT=AS
P_meta&C21COM=S&2
_S21P03=FILA=&2_S2
1STR=Vlnu_fil_2017_6
4(1)__24
2. Фарина Н. Динаміка 
синтаксичної 
структури художнього 
тексту Івана Франка / 
Наталія Фарина // 
Філологічні діалоги. – 
Ізмаїл, 2017. – С. 230 – 
237.
3. Фарина Н. 
Синтаксична 
структура художньої 
прози Івана Франка: 
складні речення з 
підрядними об"єктної 
семантики // Серце 
чистеє, думка чесная... 
: Збірник наукових 
праць і матеріалів на 
пошану Ірини 
Ощипко. − Львів : 
2018. − С. 462 − 477.
4.  Фарина Н. Мовні 
правки Івана Франка у  
повістях  «Boa 
constrictor» та «Захар 



Беркут» 
(синтаксичний рівень) 
/ Наталія Фарина // У 
вимірах слова : 
збірник наукових 
праць на пошану 
професора Ірини 
Кочан / упоряд. 
Олександра Антонів, 
Оксана Туркевич, 
Іванна Фецко. – Львів 
: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – С. 336 
– 346. 
5. Фарина Н. 
Синтаксична 
структура художнього 
тексту Івана Франка: 
зі спостережень над 
ідіостилем / Наталія 
Фарина // «Я єсть 
пролог…» : матеріали 
міжнародного 
наукового конгресу, 
до 160-річчя від дня 
народження Івана 
Франка (Львів, 22–24 
вересня 2016 р.) : у 2 
т.Т. 2. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2019. – С. 591 – 599.
6.  Фарина Н. 
Німецько-українська 
Мовна Майстерня | ä 
та ї | deutsch-
ukrainische 
sprachwerkstatt: 
неформальна освіта в 
дії / Наталія Фарина 
// Теорія і практика 
викладання 
української мови як 
іноземної. – Львів, 
2019. 
http://publications.lnu.
edu.ua/collections/inde
x.php/ukrinos/article/v
iew/2720
7. Фарина Н. Мовна 
практика І. Я. Франка 
в аспекті кодифікації 
синтаксичних норм / 
Наталія Фарина // 
Українське 
літературознавство. – 
Львів, 2019. – Вип. 84. 
– С. 105–114. 
8. Фарина Н. 
«Будуючи золотий 
міст зрозуміння і 
спочування»: Іван 
Франко для іноземців/ 
Наталія Фарина // 
Теорія і практика 
викладання 
української мови як 
іноземної. – Львів, 
2021. –  Вип. 15. – С. 
56 – 61.
http://publications.lnu.
edu.ua/collections/inde
x.php/ukrinos/article/v
iew/3282
9. Антонів О., 
Коваленко В., Фарина 
Н., Ценюх О. Learn 
Ukrainian – Test 
yourself : навчальний 
посібник з української 
мови як іноземної 
(рівні А2-В1). –  К.: 



Фірма «ІНКОС», 2022. 
–  90 с.

Кандидатська 
дисертація

1. Фарина Н. 
Складнопідрядні  
речення  
нерозчленованої  
структури  в художній 
прозі Івана Франка : 
дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філ. 
наук : спец. 10.02.01 
«Українська мова» / 
Н. Г. Фарина. – Львів, 
2017. – 217 с.  
https://www.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2017/
03/dis_faryna.pdf

Інша робота та 
громадська діяльність:
1) 2022 р.- підготовка 
2 студентів факультету 
міжнародних відносин 
до участі в  
Міжнародному 
ортографічному 
конкурсі з української 
мови, який проходив в 
Яґеллонському 
університеті у Кракові.
2) грудень 2021 ― 
січень 2022 рр., ― 
Міжнародний проєкт 
підвищення 
кваліфікації з 
української мови як 
іноземної для освітян 
діаспори (лектор з 
методики викладання 
синтаксису УМІ); 
3) з 2016 р. ― дотепер 
― Міжнародна літня 
школа «Українська 
мова та 
країнознавство» 
Центру україністики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 
(викладач та 
організатор);
4) 2021, 2022 – 
Міжнародна зимова 
школа «Українська 
мова та 
країнознавство» 
Центру україністики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 
(викладач та 
організатор)
5) 4.06. – 15.07. 2019 – 
Літній університет для 
студентів Канзаського 
університету 
(викладач української 
мови як іноземної в 
групі з рівнем В1);
6) 15.03 – 30.03.2019 – 
українсько-німецький 
проєкт Sprachwerkstatt 
| ä та ї | Мовна 
Майстерня (викладач 



української мови як 
іноземної для німців);
7) листопад 2020 р. – 
міжнародний проєкт 
«Сертифікація знань з 
української мови як 
іноземної» (Суботня 
школа «Сонце в 
долонях», Франкфурт-
на-Майні, 
екзаменатор);

Підвищення 
професійної 
компетентності: 

1) Ukrainian-Polish-
German Forum for 
Animators and 
Animators of 
International Youth 
Exchange TRIYOU 
(Івано-Франківськ, 
вересень 2019 р.);
2) 2020 р. – курс з 
основ теорії та 
методики 
педагогічного 
тестування за 
програмою «Теорія та 
практика розроблення 
та рецензування 
тестових завдань» (38 
годин) (сертифікат 
Українського центру 
оцінювання якості 
освіти);
3) 2020 р. – вебінар-
тренінг «Інтеграція 
інфомедійної 
грамотності в 
навчальні матеріали» 
для викладачів ЗВО та 
ІППО;
4) 9 – 13 лютого 2021 
р. – освітні вебінари 
конференції зі 
співпраці бізнесу та 
університетів «Uni-Biz 
Bridge 6» (17 годин).
5) «Цифрові 
інструменти Google 
для освіти» (5 – 25 
вересня 2022 р., 1,5 
кредиту)

198709 Козолуп 
Марія 
Степанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 0435, 
виданий 

26.06.2017, 
Атестат 

доцента AД 
008010, 
виданий 

31.03.2021

24 Іноземна мова Публікації:
1. Козолуп М. С. 
Академічна 
комунікативна 
підготовка студентів у 
ВНЗ: 
компетентнісний 
підхід. Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка : 
науковий журнал. 
Педагогічні науки. 
Житомир : Вид-во 
Житомирського держ. 
ун-ту імені І. Франка, 
2018. Вип. 2. № 93. С. 
80–85.  
https://visnyk.zu.edu.u
a/pdf/visnyk93_pedago
g.pdf (Фахове видання 
категорії Б, Index 
Copernicus)
2. Козолуп М. С. 



Ґенеза поняття 
«академічна 
комунікація» як 
категорії сучасної 
лінгводидактики. 
Науковий журнал 
Львівського 
державного 
університету безпеки 
життєдіяльності 
«Львівський 
філологічний 
часопис». 2018. № 3. 
С. 117–122.  (Фахове 
видання категорії Б) 
http://philologyjournal.
lviv.ua/archives/3_201
8/26.pdf 
3. Kozolup, M., Kokor, 
M., & Savchynskyi, R. 
(2020). Polish and 
Ukrainian University 
Students’ Perspectives 
on Academic Writing: A 
Comparative Overview. 
Central European 
Journal of 
Communication, 
13(3(27), 352-370. 
https://doi.org/10.5148
0/1899-5101.13.3(27).3 
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26 Вступ до 
екологічної 
діяльності

Джура Н. М. Вступ до 
екологічної діяльності 
// атестований 
електронний курс 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=235

Джура Н. М., Мамчур 
З. І. Вступ до 
екологічної 
діяльності: навчально-
методичний посібник 
для студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
101 Екологія. – Львів : 
Львівський 



041558, 
виданий 

26.02.2015

національний 
університет імені 
Івана Франка, 2020. – 
120 с. 

Вступ до фаху : 
методичні вказівки до 
практичних занять і 
організації 
самостійної роботи 
студентів напряму 
підготовки 6.040106 – 
екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування
/ укл.: Н. М. Джура, З. 
І. Мамчур. – Львів : 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2013. – 
120 с.

Розділи в 
монографіях:
1) Scientific 
developments of 
Ukraine and EU in the 
area of natural sciences 
: сollective monograph 
/ Подан І. І., Джура Н. 
М. Діагностика і 
фіторемедіація 
нафтозабруднених 
природних і штучних 
наземних екосистем 
Старосамбір-ського 
нафтового родовища. 
– Riga : Izdevnieciba 
«Baltija Publishing», 
2020. Ch. 2. – Р. 541-
556.  
2) Ecological role of 
aquatic macrophytic 
vegetation and its 
importance to humans. 
Chapter 6. / H. 
Antonyak, M. Lesiv, А. 
Polishchuk, N. 
Hoivanovych, N. 
Dzhura, О. Dumych // 
Health and 
Nanobiotechnology. 
Skotna N., Voloshanska 
S., Kavetskyy T., 
Eftekhari A., Khalilov 
R. (Eds.). – 2020. – P. 
68–79.
3) Development of 
scientific, technological 
and innovation space in 
Ukraine and EU 
countries: collective 
monograph / Dzhura N. 
M., Machynska N. I. 
Theoretical and 
methodological aspects 
of environmental 
competence formation 
as a necessary 
component of 
professional training of 
preschool education 
specialists. – Riga, 
Latvia : «Baltija 
Publishing», 2021. С. 
145 – 168.

Статті:



1) Подан І. І., Джура 
Н.М.  Вплив 
нафтового 
забруднення і гуматів 
на ріст рослин 
міскантусу // 
Екологічні науки : 
науково-практичний 
журнал / Головний 
редактор О.І. Бондар. 
– К. : ДЕА, 2019. – № 
2(25). – С. 182 – 186. 
(Index Copernicus)
2) Podan I.,  Dzhura N. 
Humus content and 
acidity of oil-polluted 
soil in the 
phytoremediation 
process // Acta 
Carpathica. – №31-32. 
– 2019. – С. 44-51.
3) Джура Н. 
Організація 
екоосвітньої 
діяльності для сталого 
розвитку в умовах 
загальноосвітньої 
школи // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. 2019. 
Випуск 34. – С. 52–62.
4) Джура Н. М.,  
Нагірнич О.М. 
Формування 
екологічної 
компетентності  як 
складової професійної 
підготовки  магістрів 
освіти // Вісник 
Запорізького 
національного 
університету. 
Педагогічні науки № 
3 (36). Ч. ІІ (2020). – 
С. 37 – 43. 
5) Джура Н. М. 
Цвілинюк О.М., 
Думич О. Я. Вміст 
деяких макро - та 
мікроелементів у 
рослинах Сarex hirta 
L. на території 
Бориславського 
нафтового родовища 
// SWorldJournal,  
Issue №6, Part 2, 
№06-02 (2020), 
December 2020. – С. 
95-99 (Index 
Copernicus)
6) Борецька І. Ю., 
Джура Н. М., Романюк 
О. І. Фіторемедіація 
техногенно 
забруднених ґрунтів з 
використанням 
енергетичних культур 
// Екологічні науки, 
2021, №6 (39). С. 72 – 
76.  
7) Dzhura N., Boretska 
I., Podan I. Impact of 
oil pollution and 
humates on the growth 
of Poaceae // Journal 
Environmental 
problems, 2022 Volume 
7, Number 2 : pp.62 – 
70 
      Наукові 



стажування у 
Відділенні фізико-
хімії горючих копалин 
Інституту фізико-
органічної хімії і 
вуглехімії ім. Л.М. 
Литвиненка  НАН 
України з  04  березня 
04  червня  2019 року. 
Звіт про стажування 
розглянуто і 
затверджено на 
засіданні кафедри 
екології (протокол 
№15 від 10.06.2019 
р.), посвідчення від 
04.06.2019 р.)
     У рамках 
міжнародної наукової 
співпраці -   
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).   
Навчально-
демонстраційні сесії 
для освітян 
«Інноваційні методи 
викладання, навчання 
й менеджменту: 
новітні світові та 
європейські 
практики» (25-26 
червня 2020). 
Сертифікат №33-06-
20 від 30 червня 2020 
р. про підвищення 
кваліфікації (12 год.)
Курс підвищення 
кваліфікації з 
застосуванням 
сучасних методів 
організації та 
проведення 
навчального процесу в 
дистанційній та 
змішаній формі. Цикл 
вебінарів-практикумів 
«Інструменти 
фасилітації для 
проведення 
ефективних 
навчальних заходів в 
онлайн-форматі» (23, 
25, 28 липня 2020, 
Сертифікат 
№1034.20).
     Навчання в 
онлайн-школі 
менторів від проєкту 
«Mentor Z» (28. 11. 
2020 – 3. 12. 2020), 
Сертфікат Української 



академії лідерства.
        Курс підвищення 
кваліфікації у сфері 
діагностики та 
корегування 
генетично 
обумовлених 
особливостей 
навчання у молоді, 1 
кредит ECTS. Участь у 
практикумі «Людина 
та її здатність до 
навчання: генетичні 
аспекти» (4, 6, 13 
листопада 2020), 
Сертифікат № 1633.20
Курс підвищення 
кваліфікації з 
застосуванням 
сучасних методів 
організації та 
проведення 
навчального процесу в 
дистанційній та 
змішаній формі. Цикл 
вебінарів-практикумів 
«Інструменти 
фасилітації для 
проведення 
ефективних 
навчальних заходів в 
онлайн-форматі» (23, 
25, 28 липня 2020, 
Сертифікат 
№1034.20).
    Навчання в онлайн-
школі менторів від 
проєкту «Mentor Z» 
(28. 11. 2020 – 3. 12. 
2020), Сертфікат 
Української академії 
лідерства.
       Навчання на 
Програмі 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (01 
жовтня 2020 – 23 
січня 2021), 6 
кредитів. Сертифікат 
СВ № 02070987 / 
000028-21 
(Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка).
       Навчання на 
Програмі 
професійного 
розвитку педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності 2022»: 
модуль 1 «Soft Skills 
компетенції 
викладача вищої 
освіти», 7-9 квітня 
2022 року, 1 кредит. 
Сертифікат СВ № 
0030-2022 
(Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка).

56394 Джура 
Наталія 
Миронівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 

26 Методи 
екологічних 
досліджень

Джура Н. М. Методи 
екологічних 
досліджень
// атестований 
електронний курс 



імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність:  

Біологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 042927, 

виданий 
11.10.2007, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

041558, 
виданий 

26.02.2015

https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=1042

Патенти:
1.Патент 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.
2. Патент 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.
3. Патент 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.

Публікації за 
тематикою 
дисципліни: 



1. Борецька І. Ю., 
Джура Н. М., Романюк 
О. І. Фіторемедіація 
техногенно 
забруднених ґрунтів з 
використанням 
енергетичних культур 
// Екологічні науки, 
2021, №6 (39). С. 72 – 
76.  
2. 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.
3.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).
4. Джура Н. М. 
Цвілинюк О.М., 
Думич О. Я. Вміст 
деяких макро - та 
мікроелементів у 
рослинах Сarex hirta 
L. на території 
Бориславського 
нафтового родовища 
// SWorldJournal,  
Issue №6, Part 2, 
№06-02 (2020), 
December 2020. – С. 
95-99
5. Джура Н. М. 
Військові аспекти 
деградації біосфери // 
Polish Journal of 
Science (Vol. 2. 
Biological sciences). – 
№28 (2020). – С. 3 – 
5. 
6.Джура Н. М. 
Екологічні виміри 
Чорнобильського 
лиха (до 30-ї річниці 
Чорнобильської 
трагедії // 
Екологічний вісник. – 
№5, 2016. – С. 10-12.
7.Dzhura N., Boretska 
I., Podan I. Impact of 
oil pollution and 
humates on the growth 
of Poaceae // Journal 
Environmental 
problems, 2022 Vol.7, 
Nо. 2 : pp.62 – 70 
8. 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.

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.)

55886 Кобилецька 
Мирослава 
Степанівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021538, 
виданий 

10.12.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021112, 

виданий 
23.12.2008

19 Біологія 1.Електронний курс 
розроблено на 
платформі мудл. Курс 
атестований 
 2.Наукові 
дослідження 
стосуються: адаптацій 
рослинних організмів 
до техногенно 
трансформованого 
середовища, 
використання 
біологічно активних 
речовин для 
підвищення стійкості 
рослин до стресорів 
біотичної та 
абіотичної природи.
3.Участь у спільному 
україно-угорському 
проекті № М/315-
2007 „Перспективи 
очищення 
прируслової ділянки 
ріки Тиса від 
полютантів методом 
фіторемедіації”; № 
держреєстрації 
0107U006695 (2007).
 4.Стажування 
Стажування в 
Інституті екології 
Карпат НАНУ (2017) з 
оволодінням 
методами 
дослідження 
метаболізму рослин.
5.Керівник теми 
Керівник тем у межах 
робочого часу 
«Дослідження впливу 
біологічно активних 
речовин на стійкість 
рослин до дії 
стресових факторів» 
Номер державної 
реєстрації НДР: 
0117U000894 (2017-
2019);
«Фізіологічні основи 
продуктивності 
рослин у природному 
та трансформованому 
середовищі» Номер 
державної реєстрації 
НДР: 0122U200532  
(2022-2026).
11.Наявність 
відповідних 
публікацій:
Навчальні посібники:
Кобилецька М.С., 
Терек О.І. Біохімія 
рослин. Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2017. 270 с.
Наукові статті, тези:
1. Kobyletska M. 
Exogenous salicylic acid 
modifies cell wall 



lignification, total 
phenolic content, PAL-
activity in wheat 
(Triticum aestivum L.) 
and buckwheat 
(Fagopyrum 
esculentum Moench) 
plants under cadmium 
chloride impact / 
Kavulych Y., Romanyuk 
N., Korchynska O., 
Terek O. // Biointerface 
Research in Applied 
Chemistry // Vol. 13, 2; 
117; 2022. 
DOI.org/10.33263/BRI
AC132.117
2. Kobyletska M. Fatty 
acid composition of 
corn and wheat plant 
shoots under the action 
of salicylate in drought 
conditions // Studia 
Biologica. - 
2020;14(3):91-104. DOI 
10.30970/sbi.1403.629.
3. Kavulych Y. 
Investigation of salicylic 
acid-induced change on 
flavonoids production 
under cadmium toxicity 
in buckwheat 
(Fagopyrum 
esculentum Moench.) 
plants / Y. Kavulych, 
M., Kobyletska, O. 
Terek // Eureka: Life 
Sciences. Biochemistry, 
genetics and molecular 
biology. Estonia. - V.5. - 
2019. - P. 13-18.
4. Базюк С. Ефект 
додавання рідкого 
поживного 
середовища при 
культивуванні 
черешні сорту Gisela 5 
в умовах in vitro / С. 
Базюк, М. Кобилецька 
// Фізіологія рослин і 
генетика. - 2022. - Т. 
54, № 4. – С. 340 – 
350.
12.Курси, сертифікати:
1. Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (ЛНУ 
ім. Івана Франка) 
сертифікат СВ No 
02070987/0000431-21 
(2021).

79298 Мамчур 
Звенислава 
Ігорівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

орден Леніна 
державний 
університет 
ім.І.Франка, 

рік закінчення: 
1988, 

спеціальність:  
Біологія, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 013938, 

виданий 
02.04.1997, 

Атестат 
доцента ДЦ 

42 Екологія 
грибів

1.Електронний курс 
розроблено на 
платформі мудл. 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=253
Курс атестований 
(Наказ № 1374 від 
12.04.2019).
2.Наукові 
дослідження 
стосуються курсу: 
екологічні особливості 
біоти в природних 
екосистемах і 
урбанізованому 
середовищі, інвазійні 
й карантинні види 



003984, 
виданий 

26.02.2002

мікобіоти, 
біоіндикація.
3.Участь у Soros 
Foundation project 
“Assessment of 
Pollution of Lviv's 
Water Basins: Facts, 
Perceptions and 
Recommendations” 
(1999–2001).
4.Стажування у 
департаменті 
біотичних ресурсів та 
екомережі 
Міністерства охорони 
навколишнього 
природного 
середовища України 
(2008 р.).
Стажування в 
Інституті екології 
Карпат НАНУ (2013), 
Люблінського 
Природничого 
університету (Польща, 
2015), Державного 
природознавчого 
музею НАНУ (2018) із 
проблем вивчення і 
збереження 
біорізноманіття.
5.Керівник теми 
«Вплив змін клімату 
на середовище 
існування популяцій 
раритетних видів 
рослин високогір’я 
Українських Карпат» 
(у межах Договору № 
34853 з ДФФД, 2017-
2018 рр.).
Співкерівник теми 
«Наукові основи 
збереження та 
відновлення 
біотичного і 
ландшафтного 
різноманіття об’єктів 
ПЗФ на території м. 
Львова» 2019 – 2023 
роки.
Співкерівник теми у 
межах робочого часу 
«Екологічний 
моніторинг 
абіотичних і 
біотичних 
компонентів 
середовища в умовах 
антропогенно-
техногенного впливу 
на довкілля Номер 
державної реєстрації 
НДР: 0119U002396. 
(2019-2023).
6.Член НТР НПП 
«Північне поділля», 
НПП «Дермансько-
Острозький.
7.Член редакційної 
колегії журналів 
«Біологічні студії / 
Studia Biologica», 
«Вісник Львівського 
університету. Серія 
біологічна», Acta 
Agrobotanica, Prądnik  
Ojcowskiego Parku 
Narodowego 
(czasopismо naukowe) 
(ПНР).



8.Член робочих груп 
«Екологія» із 
розроблення і 
затвердження Плану 
заходів з реалізації 
Стратегії розвитку 
Львівської області на 
2019–2020 р., на 
2021–2027 роки, 
розробки Концепції 
соціально-
економічної адаптації 
Львівщини до умов 
воєнного стану і 
стратегічних напрямів 
економічного 
відродження на 
післявоєнний період  
(2022).
9.Член Тимчасової 
контрольної комісії 
Львівської обласної 
ради з вивчення 
питання щодо 
реорганізації окремих 
дочірніх 
лісогосподарських 
підприємств ОКС ЛГП 
Галсільліс (2021).
10.Заст. голови 
екологічної секції 
НТШ (з 2022).
11.Наявність 
відповідних 
публікацій:
Навчальні посібники:
1. Калинець-Мамчур 
З.І. Словник-довідник 
з альґології та 
мікології: навчальне 
видання для студентів 
вищих навчальних 
закладів України.  
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. 399 с.
2. Калинець-Мамчур 
З.І., Пірогов М.В. 
Мікологія. Альгологія. 
Методичні 
рекомендації до 
проведення 
лабораторних занять. 
Львів, 2012.  104 с.
3. Мамчур З.І., 
Антоняк Г.Л., Бублик 
Я.Ю. Лабораторний 
практикум із курсу 
"Екологія грибів з 
основами 
фітопатології".  
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2016.  
104 с.
4. Мамчур З. І., Джура 
Н. М., Чуба М. В. 
Практикум з 
«Екології грибів з 
основами 
фітопатології» та « 
Радіоекології» для 
студентів-екологів 
заочної форми 
навчання.  Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2017.  
104 с.



5. Антоняк Г. Л., 
Мамчур З.І. Мікобіота 
в екосистемах: роль і 
збереження. Львів. 
2021.  392 c.
6. Антоняк Г.Л., 
Мамчур З.І. 
Біохімічна екологія. 
Ч. 1. Гриби та 
грибоподібні 
організми. Львів. 
2022. 308 с.
Монографії, каталоги:
1. Антоняк Г.Л., 
Калинець-Мамчур 
З.І., Дудка І.О. та ін. 
Екологія грибів. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка (Серія 
«Біологічні Студії»), 
2013.  600 с.
2.Тасєнкевич Л. 
Рідкісні та зникаючі 
види рослин 
Львівщини : вид. 2-ге, 
виправлене, 
доповнене / Л. 
Тасєнкевич, Н. 
Калінович, М. Сорока, 
Л. Борсукевич, К. 
Данилюк, Т. Хміль, А. 
Прокопів, О. Дика, О. 
Жук, М. Пірогов, М. 
Сеник, М. Скибіцька, 
З. Мамчур, А. Новіков, 
Т. Фостяк, В. 
Гончаренко, М. 
Романів, Х. Скрипець, 
Н. Волосович. Львів: 
ЗУКЦ, 2015. 168 с.
Наукові статті і тези:
1. 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.
2. 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
3. Denisow B., Wrzesień 
M., Mamchur Z., Chuba 
M. Invasive flora within 
urban railway areas: a 
case study from Lublin 
(Poland) and Lviv 
(Ukraine) // Acta 
Agrobot. 2017; 
70(4):1727. 
https://doi.org/10.5586
/aa.1727
4. Бублик Я., Сідлович 
І., Мамчур З. 
Екологічні 
особливості 
борошнисторосяних 
грибів (на прикладі м. 
Львова) // Молодь і 
поступ біології: Тези 



доп. ХІ Міжн. конф. 
студентів та аспірантів 
(20-23 квітня 2015 
року, м. Львів).  Львів, 
2015.  С. 227 - 229.
12.Курси, сертифікати:
1. Сертифікат 
учасника 6 
Регіонального 
Семінару 
«Підвищення 
обізнаності та освіти з 
біобезпеки та 
біозахисту в Україні» 
(Київ, 2016).
2. Курси «ІТ-
технології в освіті» в 
Інституті 
післядипломної і 
доуніверситетської 
підготовки ЛНУ ім. 
Івана Франка (2018).
3. Сертифікат тренінгу 
«Моніторинг та аналіз 
звіту з ОВД» (2019, м. 
Львів).
4. Програма 
підвищення 
кваліфікації наукових 
і науково-
педагогічних 
працівників. 
Сертифікат ПК217 
07620 № 116/19 
(квітень 2019).
5. Сертифікат: CMP-
01374-S6J7W 
«Дистанційне 
оцінювання знань в 
навчальних закладах» 
(2020)
6. Сертифікат: CMP-
01370-X4B1T 
Налаштування та 
підтримка 
навчального процесу в 
Teams for Education 
(2020)
7. Сертифікат: CMP-
01368-Q6W5G «Як 
безболісно 
організувати освітній 
процес в умовах 
дистанційного 
навчання» (2020)
8. Сертифікат ID^202-
2011-100523 «5 кроків 
ефективного 
дистанційного 
навчання» (2020)
9. Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (ЛНУ 
ім. Івана Франка) 
сертифікат СВ № 
02070987/0000448-21 
(2021).
10. Сертифікат СА No 
0135 вебінару 
«Лісовідновлення в 
Україні. Чи є 
проблеми?» (грудень 
2022). 
11. Сертифікат СА № 
0227 Вебінару 
«Відмерла деревина 
та її роль для 
біорізноманіття лісів» 
(грудень 2022).

401049 Хамар Ігор 
Степанович

Декан, 
Основне 

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

32 Біологія Статті в інших 
виданнях, які 



місце 
роботи

Львівський 
орден Леніна 

державний 
університет ім. 
І. Франка, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  

біологія, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 012884, 

виданий 
12.01.1997, 

Атестат 
доцента ДЦ 

008676, 
виданий 

23.10.2003

включені до 
міжнародних 
наукометричних баз 
даних Web of Science, 
Scopus та інших: 
1. Андріїшин Б. 
Ключові види тварин 
в екосистемах Заходу 
України / Б. 
Андріїшин, Н. 
Баландюх, О. Гнатина, 
І. Дикий, О. Іванець, І. 
Колтун, К. Лесів, В. 
Лєснік, М. Марців, К. 
Назарук, О. Решетило, 
І. Скирпан, І. Хамар, І. 
Царик, Й. Царик, І. 
Шидловський // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
біологічна (Visnyk 
Lvivskoho Universytetu 
Seriia Biolohichna). - 
2022. - Вип. 87 - С. 
103-120.
2. Stakh V.O. Genetic 
diversity of population 
systems in green frogs 
(Pelophylax esculentus 
complex) in water 
bodies of western 
Ukraine / V.O. Stakh, 
Iu.V. Strus, I.S. Khamar 
// Біологічні Студії / 
Studia Biologica. – 
2018. – Vol. 12(3–4). – 
P.17–26.
3. Koltun I. O. 
Malacofauna of Svityaz 
and Pisochne lakes in 
Shatsk national nature 
park and the role of 
molluscs in formation 
of cercarial dermatitis 
nidi / Koltun I. O., 
Liesnik V. V., Khamar I. 
S. // Biol. Stud. 2020: 
14(1); 63–72 • DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/sbi.1401.610
4. Tsaryk I. Structural 
and functional 
organization of ant 
communities in 
secondary meadow 
ecosystems / I. Tsaryk, 
O. Reshetylo, I. Khamar 
// Biol. Stud. - 2022. - 
Vol. 16, No. 2 - P. 41-50. 
- DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/sbi.1602.680.
5.  Koltun I. Diversity 
ofmollusc communities 
in some aquatic 
habitats of Shatsk lake 
area / I. Koltun, I. 
Khamar // Biol. Stud. - 
2022. - Vol. 16, No. 3 - 
P. 71-82. - DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/sbi.1603.689.
6. Pytel S. 
Representatives of the 
superfamilies 
Vespoidea, Apoidea 
(Spheciformes) and 
Chrysidoidea in the 
Zoological 
MuseumofIvan Franko 
NationalUniversity of 



Lviv / S. Pytel, I. 
Skyrpan, Y. Tsaryk, I. 
Shydlovskyy, I. Khamar 
// Biol. Stud. - 2022. - 
Vol. 16, №. 1 - P. 51-58. 
- DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/sbi.1602.683. 
Підручники
1. Зоологія хордових : 
підручник : [для студ. 
вищ. навч. заклад.] / 
[Й.В. Царик, І.С. 
Хамар, І.В. Дикий, 
І.М. Горбань, В.В. 
Лєснік, Є.Б. 
Сребродольська ] ; за 
ред. Й.В. Царика. – 
Видання друге. – 
Львів : ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2018. - 356 с. - 
Серія «Біологічні 
Студії».
Навчальні посібники
1. Навчальна практика 
з зоології хребетних 
(навчально-
методичний посібник) 
/ [І.В. Шидловський, 
І.С. Хамар, К.М. 
Назарук, А.Т. 
Затушевський, І.В. 
Дикий, В.В. Лєснік] ; 
за ред. д-ра біол. наук, 
проф. Й.В. Царика.  – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
178 с.
2. «Практикум із 
зоології 
безхребетних»: 
навчально-
методичний посібник 
для здобувачів вищої 
освіти за 
спеціальностями 091 
Біологія та 014.05 
Середня освіта 
(Біологія та здоров’я 
людини) ⁄ укл.: К. М. 
Назарук, О. С. 
Гнатина, І. О. Колтун, 
В. В. Лєснік, О. Р. 
Іванець, І. С. Хамар. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2023. – 
102 с.
Співкерівник наукової 
теми “Наукові основи 
збереження та 
відновлення 
біотичного і 
ландшафтного 
різноманіття об'єктів 
природно-заповідного 
фонду на території м. 
Львова (0119U002395)
Стажування та 
професійний 
розвиток:
Сертифікат ПК 
01/1010-2111-22, 
виданий Державним 
природознавчим 
музеєм НАН України 
від 21.11.2022 р.
Член президії 
Гідроекологічного 
товариства України.



67739 Тріщ Богдан 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Механіко-
математичний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1977, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ФM 042312, 
виданий 

07.08.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003421, 
виданий 

29.12.1993

44 Вища 
математика

1. Budz S., Hachkevych 
O., Koziarska A., 
Trishch B. Optymalne 
wzgledem stanu 
naprezen rezimy 
nagrzewania 
technologicznego 
szklanych kawalkami 
jednorodnych powlok 
przy pomocy 
nirestacjonarnej 
temperatury 
otaczajacego 
srodowiska ze strony 
ich powierchni 
zewnetrznej. 
Manufacturing 
processes, Actual 
problems-2017, Vol 2, 
Modelowanie i 
op¬tymizacija procesow 
wyt¬worczych. 
(Моделирова¬ние и 
оптимизация 
про¬изводственных 
проце¬сов), Studia i 
monografia  z, 473, 
ISBN, 978-83-65235-
94-7 , pod. red. nauk.: 
O. Hachkevych, A. 
Stanik-Besler, , T. 
Wot¬czanski, 
Politechnika Opolska, 
Opole, 2017.- Гл. 9.- С 
58-59
2.  Гачкевич Микола, 
Казарян Карен, Тріщ 
Богдан. Моделювання 
температурних полів в 
алгоритмі оптимізації 
режимів нагріву 
конвективним 
способом і джерелами 
тепла кусково-
однорідних оболонок. 
Cучасні проблеми 
механіки та 
математики: збірник 
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14-16 травня 2019 р.). 
– Київ, 2019. – Т. 2. – 
С. 180–181.
Гнилко О., Генералова 
Л. , Гнилко С., 
Наварівська К. 
Седиментологічні 
особливості відкладів 
карпійської серії у 
районі с. Гребенів – 
смт Верхнє 
Синьовидне 
(Скибовий покрив, 
Українські Зовнішні 
Карпати) // X Всеук. 
наук. конфер 
“Проблеми геології 
фанерозою України” : 
матеріали допов., 9–11 
жовтня 2019 р. – Львів 
: МВЦ ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2019. – С. 58–
60.
Генералова Л. В. , 
Степанов В. Б. 



Залізоман-ганова 
мінералізація 
над’ямненського 
строкатоколірного 
горизонту (Скибовий 
покрив, Українські 
Карпати) // V 
Міжнародний 
геологічний форум 
“Актуальні проблеми 
та перспективи 
розвитку геології: 
наука й виробництво” 
: матеріали форуму, 
18–23 червня 2018, м. 
Одеса. К.: УкрДГРІ, 
2018. С. 35–38.
Дворжак Т. 
Використання об’єктів 
навчальних 
геологічних практик 
для геотуризму / Т. 
Дворжак, Генералова 
Л. // ІІІ міжнародна 
наук.-практ. конф. 
“Геотуризм: практика 
і досвід” : матеріали  
конф., 26–29 квітня 
2018 р., Львів. – Львів: 
Каменяр, 2018. – С. 
65–67.
Генералова Л., гнило 
О., Дворжак О. 
Структурні 
парагенезиси 
Латорицько-
Стрийської зони 
(басейн р. Пиня, 
Українські Карпати)  
// Четверта наукова 
конференція 
«Геофізичні 
дослідження та 
моделювання 
фізичних полів 
Землі» (з 
міжнародною участю) 
: матеріали конф., 11–
13 жовтня 2018 р., 
Львів – Верхнє 
Синьовидне, 
Львівська обл., 
Україна. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2018. – С. 27–30. 
Участь в організації і 
роботі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни “Геологія” 
для І–ІІІ курсів 
(2017р.; 2018р.), місце 
проведення м. Львів
Науковий керівник 
третьої навчально-
виробничої практики 
за вибором кафедри
Заступник головного 
редактора 
періодичного видання 
факультету “Вісник 
Львіського 
Університету. Серія 
геологічна” ;  член 
редколегії 
“Палеонтологічного 
збірника”  член 
редколегії матеріалів 
Всеукраїнської. 
наукової конференції 



“Проблеми  геології 
України”
Член Міжвідомчого 
Тектонічного комітету 
України
Стажування:
Термін стажування: 
(08.01.2019–
08.02.2019) Інститут  
геології ім. М. М. 
Адишева 
Національної академії 
наук Киргизької 
Республіки (м. 
Бішкек). 
Наказ №467 від 
10.12.2018 р.
Сертифікати (7 шт) за 
участь у вебінарах 
Clarivate у квітні, 
травні, червні 2022 за 
рекомендації науково-
дослідної частини 

118547 Конопельник
Оксана 
Ігорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Фізичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 027770, 
виданий 

09.02.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025480, 
виданий 

01.07.2011

19 Фізика Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
CoreCollection: 
1. О.І. Aksimentyeva, O. 
I. Konopelnyk, Yu. Yu. 
Horbenko, G. V. 
Martyniuk 
Nanofabrication of 
conducting polymer 
fillers in polymer 
matrix: Polystyrene-
poly-o-toluidine 
composites // Molec. 
Cryst. Liq. Cryst. – 
2022.  Published 
online: 11 May 2022 
https://doi.org/10.1080
/15421406.2022.207353
1
2. Konopelnyk O.I., 
Aksimentyeva O.I. The 
features of the structure 
and optical absorption 
of polyaminoarenes 
doped with ferrum 
contained substances // 
Mol. Cryst. Liq. Cryst. - 
2021.-Vol. 719. - Iss. 1. - 
P. 19–28.
3. Aksimentyeva O. I. 
Tsizh B. R. ,  Horbenko 
Yu. Yu., Konopelnyk O. 
I., Martynyuk G. V., 
Chokhan’ M.I. Flexible 
elements of gas sensors 
based on conjugated 
polyaminoarenes // 
Mol. Cryst. Liq. Cryst. - 
2018.-Vol. 670. - Iss. 1. - 
P. 3–10.
4.  Konopelnyk O.I., 
Aksimentyeva O.I., 
Horbenko Yu.Yu. 
Temperature 
dependence of 
conductivity in 
conjugated polymers 
doped by carbon 
nanotubes // Journal of 
Nano- and Electronic 
Physics – 2017.  – Vol. 



9, № 5.
5.  Konopelnyk O.I., 
Aksimentyeva O.I., 
Horbenko Yu.Yu., 
Poliovyi D. O., 
Opaynych I. Ye. Layer-
by-layer assembly and 
thermal sensitivity of 
poly(3,4-
ethylenedioxy¬thiophe
ne) nanofilms // 
Molecular Crystals and 
Liquid Crystals. 2016. 
Vol. 640, № 1. 
[344]/158 – [350]/164

Публікації у наукових 
фахових виданнях 
України:
1. Конопельник О.І. 
Вплив наночастинок 
срібла на спектри 
поглинання та 
структуру тонких 
плівок 
поліортотолуїдину / 
О.І. Конопельник, 
Н.С. Савицький, О.І. 
Аксіментьєва, Ю.Ю. 
Горбенко // Фізика і 
хімія твердого тіла, 
2016. –Т.17. – № 4. – 
С. 599-603.
2. Stepura A., Horbenko 
Yu., Konopelnyk O., 
Aksimentyeva O. 
Sensory sensitivity of 
thin layers of poly-
ortho-toluidine // 
Visnyk of the Lviv 
University. Series 
Chemistry. 2017.   Issue 
58.   Pt. 2.   P. 368–374.
3. Aksymentyeva O., 
Zayarnyuk T., 
Konopelnyk O., 
Dyakonov V., Horbenko 
Yu. Effect of doping on 
thermo-optical 
behavior of poly-3,4- 
ethylenedioxythiophene 
films // Visnyk of the 
Lviv University. Series 
Chemistry. 2016. Iss. 
57. Pt. 2. P. 432–439.
4. Конопельник O., 
Аксіментьєва О., 
Опайнич І., Польовий 
Д.Електростатичне 
пошарове нанесення 
функціональних 
наноплівок  полі-3,4-
етилендіокситіофену 
//  Вісник Львівського 
ун-ту, Серія хімічна. 
2013. – Випуск 54. – Ч. 
2. – С. 336–342.
5. Konopelnyk O.І.,  
Aksimentyeva O.I.  
Тhermochromic effect 
in conducting 
polyaminoarenes // 
Photoelectrоnics. – 
2011. – Vol. 20. – P. 18 
– 22.

Підручники, навч. 
посібники, 
монографії:
1. Конопельник О.І. 
Фізика з основами 



геофізики. 
Лабораторний 
практикум. – 2-е вид., 
зі змін. та доповн. – 
Львів : ЛНУ, 2014. – 
220 с.
2. Пастернак Н.В., 
Конопельник О.І., 
Радковська О.В. 
Методика викладання 
фізики. Навчальні 
експерименти. 
Навч.посібн. - Львів: 
ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 
2007. - 106 с.
3. Шопа Я.І., 
Конопельник О.І. за 
редакцією Якібчука 
П.М. Курсові, дипломі 
та магістерські 
роботи. Навч.посібн. – 
Львів: ЛНУ 
ім.І.Франка,   2012.   
84 с.
4. Шопа Я. І., 
Конопельник О.І. 
Фтомин Н. Є.; за ред. 
Якібчука П. М. 
Студентська наукова 
робота –  Навч.посібн. 
– Львів: ЛНУ ім. 
І.Франка, 2013. – 184 с.
5. Konopelnyk О.І. 
Computational and 
Experimental Analysis 
of Functional Materials. 
Chapters 3, 6, 9, 13 / 
O.I. Konopelnyk, О.І. 
Аksimentyeva [et al.] // 
� Toronto, New Jersey: 
Apple Academic Press, 
CRC Press.   2017. – 
532 p.

Патенти на винахід:
1. Аксіментьєва О.І., 
Горбенко Ю.Ю., 
Конопельник О.І., 
Мартинюк Г.В. Спосіб 
отримання 
електропровідних 
композитів 
полістирен-
поліаміноарен. 
Патент на винахід  № 
122551 (UA).№ 
а201910361 опубл. 
25.11.2020р., 
2. Аксіментьєва О. І, 
Польовий Д. О., 
Конопельник О. І., 
Горбенко Ю. Ю. 
Cпосіб отримання 
полімерного 
електрохромного 
матеріалу. Патент № 
90337 (UA). Опубл. 
26.05.2014. Бюл. № 
10. 
3. Аксіментьєва О. І., 
Конопельник О. І., 
Опайнич І. Є., 
Горбенко Ю. Ю. 
Спосіб пошарового 
формування 
наноплівок полі-3,4-
eтилендіокситіофену. 
Патент № 90790 (UA). 
Опубл. 10.06.2014. 
Бюл. № 11. 
4. Аксіментьєва О.І., 



Плюсніна Т.А., 
Конопельник О.І. 
Елемент живлення з 
полімерним катодом. 
Патент № 71929.-
Опубл. 17.02.2005, 
Бюл.№1.
 5. Аксіментьєва О.І., 
Конопельник О.І., 
Стахіра П.Й. Спосіб 
одержання 
функціональних 
плівок 
поліпарафенілену на 
оптично-прозорих 
поверхнях. Патент № 
7842. –Опубл. 
15.07.2005, Бюл.№7. 
6. Аксіментьєва 
О.І.,Стахіра П.Й., 
Конопельник О.І., 
Черпак В.В., Фечан 
А.В. Оптичний 
елемент з 
електрохромним 
полімерним шаром 
Патент № 10131.– 
Опубл.15.11.2005, Бюл. 
№ 11 6. Аксіментьєва 
О.І., Українець А.М., 
Конопельник О.І., 
Євчук О.М.Спосіб 
одержання 
струмопровідних 
полімерних 
композитів Патент № 
53159А (UA).-Опубл. в 
Бюл.№ 1.-15.01.2003 
р.

Виконання функцій 
наукового керівник 
аабо відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту):
1.Науковий керівник 
теми Ф 27/61-2010 
„Вплив фізичних та 
хімічних чинників на 
електронні 
властивості 
спряжених 
поліаренів”, що 
фінансувалась ДФФД 
МОНУ як Грант 
Президента України 
для підтримки 
наукових досліджень 
молодих науковців № 
д/р 0110U000674.

Стажування:
Національний 
університет 
"Львівська 
політехніка", 
15листопада - 14 
грудня 2018 р., Наказ 
ректора ЛНУ ім. Івана 
Франка № 4477 від 12 
листопада 2018 р. 
Довідка про 
проходження 
стажування №839 від 
18 грудня 2018 р

139272 Жак Ольга 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Хімічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004119, 
виданий 

21 Хімія з 
основами 
біогеохімії

Співавтор 4 
навчальних 
посібників, серед 
яких:



02.07.1999, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020980, 
виданий 

23.12.2008

Жак О.В., Каличак 
Я.М. Загальна хімія: 
Навчальний посібник. 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. 368 с. 
(Гриф МОН України, 
лист від 10.01.2009 
№1.4/18-Г-82); 
Співавтор 65 статей, 
тез 83 доповідей на 
міжнародних та 
всеукраїнських 
конференціях, 
зокрема:  
1. О. І. Романюк, Л. З. 
Шевчик, Т. В. Жак, Ю. 
З. Боруцька, І. І. 
Сахнюк, І. В. 
Ощаповський, О. В. 
Жак, Закономірності 
забруднення 
природних вод 
фенолами в районах 
нафтовидобутку // 
Екологічні науки. 
2019. № 2 (25). С. 94–
98. DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-9716-2019-2-
25-14
2. Шевчик-Костюк Л., 
Романюк О., Жак Т., 
Жак О. Екологічний 
моніторинг 
техногенних ґрунтів в 
зоні озокеритової 
шахти м. Борислава // 
Збірник тез Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
«Екологічна безпека 
Карпатського 
Єврорегіону», 
Ужгород, 13–15 травня 
2020. С. 42.
3. T. В. Жак, Т. С. 
Горецька, Л. З. 
Шевчик, О. І. 
Романюк,  О. В. Жак, 
Моніторинг стану 
підземних та 
поверхневих вод 
нафтозабруднених 
територій м. 
Борислава // Зб. тез 
доповідей  XX 
Наукової молодіжної 
конференції 
“Проблеми та 
досягнення сучасної 
хімії”, Одеса 
(Україна), 27-28 
вересня, 2018. Одеса: 
ІнтерХім, 2018. С. 73.
4. O. Zhak, T. Zdorov, 
V. Levytskyy, V. 
Babizhetskyy, C. Zheng, 
O. Isnard. Ternary 
antimonides 
Ln2Pd9Sb3 (Ln = La, 
Ce, Nd, Pr, and Sm): 
crystal, electronic 
structure, and magnetic 
properties. J. Alloys 
Compd. 2020. Vol. 815. 
P. 152428, Scopus, Q1
5. O. Zhak, O. 
Karychort, V. 
Babizhetskyy, Ch. 
Zheng. Crystal and 
electronic structure of 



the new ternary 
phosphide 
Ho5Pd19P12. 
Zeitschrift für 
Naturforschung B. 
2021, 
000010151520210103? 
Scopus, Q3.
 4. O. Zhak, J. Köhler, 
O. Karychort, V. 
Babizhetskyy V. New 
ternary phosphides 
RE5Pd9P7 (RE = Tm, 
Lu): synthesis, crystal 
and electronic 
structure. Z. Anorg. 
Allg. Chem. 2022. 
e202200024, Scopus, 
Q3.
Розроблено і 
атестовано 
електронний курс з 
дисципліни «Хімія з 
основами біогеохімії» 
на платформі Moodle.
За останні 5 років 
брала участь у 18 
конференціях, в т.ч.; 
член оргкомітету XVIІ 
і XVIІІ Наук. конф. 
“Львівські хімічні 
читання” (2019, 2021); 
учасник XІV 
International 
Conference on Crystal 
Chemistry of 
Intermetallic 
Сompounds, (2019, 
Lviv); XXIIth 
International Seminar 
on Physics and 
Chemistry of Solids 
(2020, Lviv); XXI 
Міжнародна 
конференція “Сучасні 
проблеми хімії” (2021, 
Київ.)
Науковий керівник 
низки магістерських 
робіт; понад 20 статей 
у співавторстві із 
студентами.
Пройшла підвищення 
кваліфікації на 
програмі 
професійного 
розвитку педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» 
(01.10.2020 р.-
23.01.2021 р.). 
Експерт НАЗЯВО зі 
спеціальності 102 
Хімія.
Відповідає критеріям 
Ліцензійних умов 
(пункт 38) підп. 1, 4, 8, 
9, 12, 14, 15, 19
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Атестат 
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30 Ґрунтознавств
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Наукові публікації у 
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включені до 
наукометричних баз:
1. Papish, I., Ivanyuk, 
H. and Ivaniuk, V. 
(2022). Changes in 
Chernozem Erosion 
Resistance Due to the 



Evolution of Clay 
Plasma in Western 
Ukrainian Region. 
Grassroots Journal of 
Natural Resources, 
5(3): 31-49. Doi: 
https://doi.org/10.3300
2/nr2581.6853.050303 
(Web of Science)
2. Papish, I. Clay Profile 
in Greyzemic 
Phaeozems of the Pre-
Carpathian Region 
(Ukraine) // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
географічна. 2018. 
Випуск 52. С. 240–250. 
(індекс Copernicus, 
Категорія Б)
3. Позняк С. П., Папіш 
І. Я., Іванюк Г. С., 
Ямелинець Т. С. 
Ґрунтово-географічне 
районування 
Львівської області: 
структура та 
принципи // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
географічна. 2018. 
Випуск 52. С. 251–265. 
(індекс Copernicus, 
Категорія Б)
4. Позняк С. П., Папіш 
І. Я., Іванюк Г. С., 
Ямелинець Т. С. 
Ґрунтово-географічне 
районування 
широколистяно-
лісової ґрунтово-
біокліматичної зони 
України // Наукові 
записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного ун-ту 
ім. Володимира 
Гнатюка. Серія: 
географія. – 
Тернопіль: СМП 
“Тайп”. - № 1 (випуск 
46). – 2019. – С. 26–
39. (індекс Copernicus, 
Категорія Б)
5. Гнатюк Р., Папіш І. 
Солонський розріз і 
перспективи вивчення 
плейстоцену 
передгір’я 
Українських Карпат // 
Проблеми 
геоморфології і 
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1. Міграція важких 
металів  у озерах 
парків «Знесіння» та 
«Горіховий гай» 
(дипломна робота 
Буцик Н., 2019).
2. Міграція важких 
металів у водоймі 
«Зелене око» (м. 
Львів) (дипломна 
робота Фрис Н., 2018).
3. Морфо-фізіологічна 
адаптація рослин 
Сarex hirta L. до 
нафтового 
забруднення ґрунту 
(дипломна робота 
Мазяр А., 2018)
4. Фітооцінка 
забруднення водойм 
важкими металами  
цитохімічним 
методом (дипломна 
робота Лук’янчук, 
2018).
5. Прогнозування 
екогідрогеохімічної 
ситуації при 
затопленні  
Домбровського кар
´єру калійних руд 
(дипломна робота 
Куцір  Р., 2018).
6. Антиоксидантна 
активність рослин 
Viсia faba L. за дії 
нафтового 
забруднення руд 
(дипломна робота Кіт 
А., 2018)., 



7. Фітотестування  та 
біоіндикація якості 
води річки Зубра 
(м.Львів) (дипломна 
робота Яринич У., 
2017

Наукові стажування:
- тренінг «Моніторинг 
та аналіз звіту з 
оцінки впливу на 
довкілля» Сертифікат 
про участь 8-9 
листопада 2019 р. 
- участь у 
Міждисциплінарному 
семінарі «Laudato si’: 
інтегральна екологія 
на службі гідності 
людини та створіння» 
(організатори: Центр 
екобогослов’я і 
сталого розвитку  і 
Environment People 
Law (EPL) / Екологія - 
Право - Людина 
(ЕПЛ) (11.02.2020, 
Львів, Центр 
Митрополита Андрея 
Шептицького).
- участь у 14-му 
Екуменічному 
Соціальному Тижні 
"Плекаючи спільне 
благо: разом до 
сталого розвитку 
суспільства", 5-9 
жовтня 2021 року, 
онлайн.
- у Інституті екології 
Карпат НАН України 
жовтень-листопад 
2021р. Звіт про 
стажування 
затверджений на 
засіданні кафедри 
екології протокол №5 
від 02.12.2021. Довідка 
про стажування №38 
від 22.11.2021 р.
-навчання на 
Програмі 
професійного 
розвитку педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності 2022» 
(Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка) 
: 27 січня 2022 року - 
4 червня 2022 року:
модуль «Soft Skills 
компетенції 
викладача вищої 
освіти», 1 кредит; 
модуль 
«Інформаційні 
технології в 
освітньому процесі», 
1,5 кредитів;
модуль «Можливості 
викладача при 
використанні 
платформи Moodle», 1 
кредит;
Сертифікат СВ № 
0030-2022
- участь у вебінарі 



"Відмерла деревина та 
її роль для 
біорізноманіття лісів", 
є сертифікат від 
30.12.2022 р.

125565 Шубер 
Павло 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
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Географічний 
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державний 
університет 
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, Диплом 
кандидата наук 

KH 006539, 
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12.10.1994, 
Атестат 

доцента ДЦAE 
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Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
CoreCollection:
1.Андрейчук Ю.М., 
Зяблікова І.Г., Шубер 
П.М Просторова 
інтерпретація 
температурних 
показників методами 
ГІС,  на прикладі 
Львівської області. 
Природні ресурси 
регіону: проблеми 
використання, 
ревіталізації та 
охорони. Матеріали 
ІІІ-го міжнародного 
наукового семінару. – 
Львів. Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – с. 18-
21.
2. Шубер Павло. 
Клімат. Львівська 
область: природні 
умови та ресурси: 
монографія/ за заг. 
ред. д-ра геогр. наук, 
проф. М.М. Назарука. 
– Львів: Видавництво 
Старого Лева, 2018. – 
с.157-189
3. Мкртчян О.С. 
Шубер П.М. Аналіз 
часових рядів 
метеостанцій заходу 
України з 
використанням 
еволюційного 
алгоритму. Гідрологія, 
гідрохімія і 
гідроекологія: Наук. 
збірник /Гол. 
Редактор В.К. 
Хільчевський. 2019. 
№ 3 (54). С.135-136.
4. Шубер П.М. 
Тенденції динаміки 
температури повітря з 
середини ХХ століття і 
до нашого часу на 
прикладі  міста 
Львова. 
Довготермінові 
спостереження 
довкілля: досвід, 
проблеми, 
перспективи: 
матеріали 
Міжнародного 
наукового семінару, 
присвяченого 75-
річчю з дня 
народження Б.П. 
Мухи і 50-річчю 
роботи Розтоцького 
ландшафтно-
геофізичного 
стаціонару 
Львівського 



національного 
університету імені 
Івана Франка (Львів-
Брюховичі, 10-12 
травня 2019 р.). – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019.- с. 112-
114.
5. Кіт М.Г., Шубер 
П.М. Клімат. Грунти 
Львівської області. 
Ред. Степан Позняк, 
2020, - с. 36-46.
6. Карабінюк М., 
Шубер П.М. Зміни 
кліматичних умов у 
лісистому 
середньогір’ї північно-
східного сектору 
ландшафту Чорногора 
у 2000-2017 роках. 
Довготермінові 
спостереження 
довкілля: досвід, 
проблеми, 
перспективи: 
матеріали 
Міжнародного 
наукового семінару, 
присвяченого 75-
річчю з дня 
народження Б.П. 
Мухи і 50-річчю 
роботи Розтоцького 
ландшафтно-
геофізичного 
стаціонару 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (Львів-
Брюховичі, 10-12 
травня 2019 р.). – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019.- с. 84-
88.
7, Анатолій 
Смалійчук, Павло 
Шубер Зміна клімату 
в межах лісової зони 
України: біосферні 
резервати ЮНЕСКО 
як модельні території.  
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. 
геогр. – 2020. – Вип. 
54. – С. 115–130. 

Навчальні посібники:
1. Шубер 
П.М.,Таранова Н.Б. 
Метеорологія і 
кліматологія. 
Практикум. ТНПУ 
імені Володимира 
Гнатюка, Тернопіль, 
2008. – 219 с.
2. Шубер Павло, 
Таранова Наталія 
Метеорологія і 
кліматологія. ТНПУ 
імені Володимира 
Гнатюка, Тернопіль, 
2014. – 290 с.
3. Шубер П.М. 
Таранова Н.Б. 
Метеорологія і 
кліматологія. ТНПУ 
імені Володимира 
Гнатюка, Тернопіль, 
2015. – 220 с.
4. Шубер Павло, 



Таранова Наталія 
Курс лекцій з 
метеорології і 
кліматології . ТНПУ 
імені Володимира 
Гнатюка, Тернопіль, 
2015. – 270 с. 
5. Наталія Таранова, 
Павло Шубер.- 
Термінологічний 
словник Фізика 
атмосфери. Тернопіль. 
Редакційно-
видавничий відділ 
ТНПУ. 2018. – 178 с.

Методичні вказівки і 
методичне 
забезпечення 
дисципліни:
1.Проць Г.Л. Шубер 
П.М. Лабораторний 
практикум з 
метеорології та 
кліматології. Ч.І. 
Львів, 1996, 76 с.
2. Шубер П.М. 
Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи з курсу 
«Метеорологія і 
коіматологія». Львів, 
2012, - 16 с.
3. Методичне 
забезпечення до курсу 
«Метеорологія і 
кліматологія» в 
програмі Microsoft 
Teams в команді 
«Метеорологія» , що 
включає презентації 
лекцій (16) в програмі 
PowerPoint, методичні 
розробки 
лабораторних робіт 
(10), силабус, 
електронні копії 
літературних джерел, 
картографічні і 
фондові матеріали 
метеорологічних 
спостережень 
(Метеорологічний 
щомісячник вип. 10) 
до виконання 
лабораторних робіт, 
написання модулів в 
підготовки екзаменів.  
https://teams.microsoft
.com/l/team/19%3a42f
79192669d4a57a51c9db
d1c935540%40thread.t
acv2/conversations?
groupId=64d410b6-
5564-4d87-8c9e-
733deaef64da&tenantI
d=70a28522-969b-
451f-bdb2-abfea3aaa5bf
Стажування: 
підвищення 
кваліфікації в 
Державному 
природознавчому 
музеї НАН України з 2 
листопада 2020 року 
по 14 грудня 2020 
року на тему: 
«Динаміка клімату і 
біорізноманіття». 
Керівник Проць 
Богдан Григорович.
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Картографічні методи 
та ГІС технології в 
екології доц. 
Андрейчук Ю. М. 
Монографії:
1. Ковальчук І. П., 
Шевченко О. В., 
Тихенко Р. В., 
Опенько І. А., Тихенко 
О. В., Жук О. П., 
Андрейчук Ю. М., 
Ковальчук А. І., 
Степчук Я. А. Оцінка 
земель і 
картографічне 
забезпечення 
функціонування 
територіальних 
громад: монографія / 
за наук. ред. проф. І. 
П. Ковальчука. К.: 
ФОП Ямчинський О. 
В., 2021. Т. 1. 386 с. 
2. Геоекологія 
Львівської області / 
Ю. Андрейчук, Л. 
Безручко, В. Біланюк 
та ін. / за заг. ред. Є. 
Іванова. Львів : 
Простір-М, 2021. 606 
с.
Навчальні посібники:
1. Часковський О., 
Андрейчук Ю., 
Ямелинець Т. С. 
Застосування ГІС у 
природоохоронній 
справі на прикладі 
відкритої програми 
QGIS : навч. посіб. 
Львів : ЛНУ ім. І. 
Франка, Вид-во 
Простір-М, 2021. 228 
с.
2. Андрейчук Ю. М. 
Робота командира з 
електронними 
топографічними 
картами і даними 
аерофотознімання: 
навчальний посібник 
/ Ю. М. Андрейчук, С. 
Г. Власенко, В. Ю. 
Жидков та ін. – Львів : 
НАСВ, 2017. – 196 с.
3. Курганевич Л. П. 
Загальна гідрологія / 
Л. П. Курганевич, В. І. 
Біланюк, Ю. М. 
Андрейчук // Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. – 336 с.
Статті у інших 
виданнях, які 
включені до 
міжнародних 
наукометричних баз 
даних Web of Science, 
Scopus та інших:
1. Зюзін С. Ю. 
Організація 
рекреаційного 
природокористування 
на полонинах масиву 
Чивчин Українських 
Карпат / С. Ю. Зюзін, 
Ю. М. Андрейчук, І. 
М. Рожко, В. П. 
Матвіїв // Науковий 
вісник Херсонського 



державного 
університету. Серія: 
географічні науки – 
Херсон, 2018 . – Вип. 
8. – С. 244-250. (Index 
Copernicus)
2. Іванов Є. А. Сучасні 
морфодинамічні 
процеси в межах 
комплексної пам’ятки 
природи “Стільська” / 
І. П. Ковальчук, Є. А. 
Іванов, Ю. М. 
Андрейчук, П. К. 
Волошин, Р. М. 
Гнатюк // 
Землеустрій, кадастр і 
моніторинг земель. – 
К. : НУБіП України, 
2017. – Вип. 4. – С. 
59–70. (Index 
Copernicus, Thomson 
Reuters).
Статті у вітчизняних 
фахових виданнях 
України:
1. Андрейчук Ю. М. 
Дослідження полонин 
Мармароського 
масиву Українських 
Карпат засобами 
ГІС/ДЗЗ / Ю. М. 
Андрейчук, І. М. 
Рожко, С. Ю. Зюзін // 
Фізична географія та 
геоморфологія. – К. : 
КНУ імені Тараса 
Шевченка, 2017. – 
Вип. 3(87). – С. 134–
140.
2. Андрейчук Ю. М. 
Використання 
геоінформаційних 
технологій для 
підготовки студентів у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка / Ю. М. 
Андрейчук, Є. А. 
Іванов, І. Б. Книш // 
Містобудування та 
територіальне 
планування: наук.-
техн. збірник. ‒ К.: 
КНУБА, 2018. ‒ Вип. 
68. ‒ С. 648‒655.

109753 Іванов Євген 
Анатолійови
ч

Завідувач 
кафедри, 
доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Географічний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДБ 008043, 

виданий 
16.05.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013363, 
виданий 

13.02.2002, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015982, 
виданий 

15.12.2005

16 Картографічні 
методи і ГІС-
технології в 
екології

Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
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1. Ivanov Yevhen, 
Lopushanska Mariia, 
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Environmental 
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region. International 
Conference of Young 
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Lviv Polytechnic 
National University, 
Lviv, Ukraine). DOI: 
https://doi.org/10.3997
/2214-
4609.2022590068
2. Kovalchuk Ivan, 
Kovalchuk Andriy, 
Andreychuk Yuriy, 
Ivanov Yevhen, 
Pylypovych Olga. 
Comprehensive digital 
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practical 
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Ukraine. International 
Conference of Young 
Professionals 
«GeoTerrace-2022» 
(October 3–5, 2022, 
Lviv Polytechnic 
National University, 
Lviv, Ukraine). DOI: 
https://doi.org/10.3997
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4609.2022590073
3. Ivanov Yevhen, 
Krychevska Diana, 
Lopushanska Mariia, 
Pylypovych Olga. 
Geography, current 
state, and perspectives 
of renewable energy 
facilities development 
of western Ukraine, on 
the example of Lviv 
region. Journal of 
Geology, Geography 
and Geoecology. 2022. 
Vol. 31 (1). Р. 59–70. 
DOI: 
https://doi.org/10.1542
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4. Voitkiv Petro, Ivanov 
Yevhen. Specifics of 
bulk chemical 
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the Ukrainian 
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and Geoecology. 2020. 
Vol. 29. № 2. P. 422‒
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https://doi.org/10.1542
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПР14. Уміти 
доносити 
результати 
діяльності до 
професійної 
аудиторії та
широкого загалу, 
робити 
презентації та 
повідомлення.

Українська мова (за 
проф.спрямуванням)

Лекційні заняття (метод 
проблемного викладу, 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
дискусії, бесіди), семінарські 
заняття (доповідь, відповідь, 
обговорення, презентації 
результатів досліджень), 
самостійна робота. 

Поточний і модульний 
контроль, усний виступ, 
оцінювання семінарських 
занять. Підсумкова форма 
контролю – залік.

Латинська мова (за 
проф.спрямуванням) 

Практичні заняття, 
колаборативне навчання 
(групові проєкти), дискусії, 
презентації); самостійна 
робота. 

Поточний контроль на 
заняттях, оцінювання 
самостійної роботи, 
лексичної термінології, 
письмових робіт. 
Підсумкова контрольна 
робота. Форма контролю – 
залік.  

Моніторинг довкілля Лекційні і практичні 
заняття: презентації, 
проблемні бесіди, дискусії, 
встановлення причинно-
наслідкових зв’язків; 
самостійна робота з 
науковою літературою та 
іншими інформаційними 
ресурсами; електронне 
навчання в системі Moodle. 

Поточний контроль 
практичних занять, 
модульний контроль, усне 
опитування, самоконтроль, 
тестовий контроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Навчальна екологічна 
практика

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація),  консультації з 
керівником практики, 
діалогово комунікаційні 
технології,  Інструктаж; 
польові та лабораторні 
дослідження,  камеральне 
опрацювання матеріалів 
експеримент, 
спостереження метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту,  робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
методи розвитку 
критичного мислення, 
інтеграційні методи, що 
забезпечують інтеграцію 
міжпредметних знань і 
вмінь робота на платформі 

Поточне опитування: усне 
тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень;
взаємооцінювання,
самоконтроль;
захист практики



Moodle використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів

Виробнича практика Словесно-практичні методи 
(дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, обговорення, 
демонстрації, ілюстрація), 
консультації з науковим 
керівником і керівником 
практики, діалогово-
комунікаційні технології, 
інструктаж,
дослідницька діяльність, 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами; 
методи розвитку 
критичного мислення;
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів;
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, робота на 
платформі Moodle.

тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
захист проектів,
взаємооцінювання,
самоконтроль,
тестові завдання,
оцінювання щоденника 
практика, звітних 
матеріалів,
захист практики,
диференційований залік.

Вступ до екологічної 
діяльності

Лекційні і практичні 
заняття, самостійна робота: 
метод проблемного викладу, 
застосування знань, 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи; 
навчальна дискусія; методи 
стимулювання і мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів; 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, навчальні дискусії, 
презентації, обговорення). 
Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, прес-
конференції, мозковий 
штурм, робота в 
екокомандах, метод 
проектів). 

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, само- та 
взаємооцінювання, особиста 
рефлексія, поточний і 
підсумковий тестовий 
контроль. Творче 
індивідуальне завдання за 
обраною темою (реферат, 
презентація, доповідь). Есе.
Підсумкова форма 
контролю – залік.

Загальна екологія і 
середовищезнавство

Навчальні методи:
•словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, семінари-дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, інформаційні 
технології та ресурси);
•інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, прес-
конференції, мозковий 
штурм,  метод проектів);
•творче індивідуальне 

Поточний контроль:
- захист виконаних робіт на 
лабораторних заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань;
- самоконтроль;
- щотижневий тестовий 
контроль (на платформі 
Moodle);
 обговорення самостійно 
виконаних завдань – 
- усне опитування за темами 
змістових модулів 
- підсумковий тестовий 
модуль.



завдання.
Форми навчання: лекції, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультації, робота в 
системі Moodle, 
самоконтроль.

Екзаменаційний контроль

Іноземна мова Практичні заняття 
(колаборативне та проєктне 
навчання, бесіди, робота в 
групах, дискусії, презентації, 
виконання письмових 
проєктів); самостійна 
робота.

Поточний контроль на 
заняттях, модульні тести, 
домашнє читання, творча 
письмова робота, усна 
презентація. 
Підсумкова форма 
контролю: залік (вкінці І 
сем.), іспит (в кінці ІІ сем.).

Кваліфікаційна робота Словесно-практичні методи 
навчання (дискусії, 
проблемні бесіди, 
пояснення, обговорення, 
демонстрації, ілюстрації),  
діалогово комунікаційні 
технології, консультації.
Інструктаж; дослідницька 
діяльність,  науково-
дослідницький польові та 
лабораторні дослідження,  
камеральне опрацювання 
матеріалів, експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; 
підготовка проекту,  робота 
з бібліографічними та 
інформаційними 
матеріалами і ресурсами, 
методи розвитку 
критичного мислення, 
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь; робота на 
платформі Moodle.

-презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень;
-інші види індивідуальних 
завдань (метод портфоліо);
-наукові публікації;
-самоконтроль;
-наукова доповідь;
-публічний захист.

ПР15. Уміти 
пояснювати 
соціальні, 
економічні та 
політичні наслідки 
впровадження 
екологічних 
проектів.

Екологія людини Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції; практичні: 
інструктаж, пояснення, 
діалогово-комунікаційні 
технології, доповіді, 
дискусії; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень);
творчі завдання, 
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів; індивідуальне і 
групове консультування; 
самостійна робота: 
проблемно-пошуковий 
метод; методи 
дистанційного навчання
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних
заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань
(рефератів, кейсів);
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
- комплексний іспит.

Іноземна мова Практичні заняття 
(колаборативне та проєктне 
навчання, бесіди, робота в 
групах, дискусії, презентації, 
виконання письмових 
проєктів); самостійна 
робота.

Поточний контроль на 
заняттях, модульні тести, 
домашнє читання, творча 
письмова робота, усна 
презентація. 
Підсумкова форма 
контролю: залік (вкінці І 



сем.), іспит (в кінці ІІ сем.).
Природоохоронне 
законодавство та 
екологічне право

Презентації, лекції, 
інтерактивне навчання 
(мозковий штурм, робота в 
малих групах, коопероване 
навчання), розробка та 
представлення проектів, 
дискусія;  практичні 
заняття, самостійної роботи.

Оцінюється робота на 
практичних заняттях, 
модульний контроль, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
контролю – залік.

Збереження 
біотичного та 
ландшафтного 
різноманіття

Лекційні заняття, 
практичні: презентації, 
демонстрація, ілюстрація, 
проблемний виклад, 
діалогово-комунікаційні 
технології; проблемно-
пошукові, метод проектів, 
творчі завдання, кейси.
Інноваційні технології та 
інтерактивні методи 
навчання, прес-конференції, 
мозковий штурм. 
Колаборативне навчання 
(спільні проекти і розробки, 
робота в командах), методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
використання цифрових 
технологій та 
інформаційних ресурсів, 
Методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів).

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень у 
проектах, само- та 
взаємооцінювання,  
поточний і підсумковий 
тестовий контроль, творче 
індивідуальне завдання 
(презентація, доповідь, есе, 
портфоліо), командні 
проекти, тестовий контроль 
(на платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль:  
комплексний іспит (усне 
опитування, тестовий 
контроль, захист проектів).

ПР16. Вибирати 
оптимальну 
стратегію 
проведення 
громадських 
слухань щодо 
проблем та 
формування 
територій 
природно- 
заповідного фонду 
та екологічної 
мережі.

Збереження 
біотичного та 
ландшафтного 
різноманіття

Лекційні заняття, 
практичні: презентації, 
демонстрація, ілюстрація, 
проблемний виклад, 
діалогово-комунікаційні 
технології; проблемно-
пошукові, метод проектів, 
творчі завдання, кейси.
Інноваційні технології та 
інтерактивні методи 
навчання, прес-конференції, 
мозковий штурм. 
Колаборативне навчання 
(спільні проекти і розробки, 
робота в командах), методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
використання цифрових 
технологій та 
інформаційних ресурсів, 
Методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів).

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень у 
проектах, само- та 
взаємооцінювання,  
поточний і підсумковий 
тестовий контроль, творче 
індивідуальне завдання 
(презентація, доповідь, есе, 
портфоліо), командні 
проекти, тестовий контроль 
(на платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль:  
комплексний іспит (усне 
опитування, тестовий 
контроль, захист проектів).

Навчальна практика зі 
збереження 
біорізноманіття

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація), консультації з 
керівником практики, 
діалогово-комунікаційні 
технології. Інструктаж; 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження метод 

Поточне опитування: усне,  
тестовий контроль на 
платформі Moodle,
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
взаємооцінювання,
самоконтроль;
оцінювання командної 
роботи та проектів,
оцінювання звітів,
захист практики.



інструментальних 
досліджень; командна 
робота (проект, кейси), 
робота з бібліографічними 
та інформаційними 
ресурсами,  методи розвитку 
критичного мислення, 
інтеграційні методи, що 
забезпечують інтеграцію 
міжпредметних знань і 
вмінь робота на платформі 
Moodle.

ПР25. Зберігати 
та примножувати 
досягнення і 
цінності 
суспільства на 
основі розуміння 
місця предметної 
області у загальній 
системі знань, 
використовувати 
різні види та 
форми рухової 
активності для 
ведення здорового 
способу життя.

Безпека 
життєдіяльності і 
охорона праці

Словесні методи (лекції, 
бесіди, дискусії), наочні 
методи (мультимедійні 
презентації), практичні 
методи (розрахункові 
вправи), проблемно-
пошукові, електронне 
навчання на платформі 
Moodle, самостійна робота.

Письмовий контроль, 
індивідуальні завдання, 
тестовий контроль. 
Підсумкова форма 
контролю – залік.

Екологія людини Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції; практичні: 
інструктаж, пояснення, 
діалогово-комунікаційні 
технології, доповіді, 
дискусії; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень);
творчі завдання, 
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів; індивідуальне і 
групове консультування; 
самостійна робота: 
проблемно-пошуковий 
метод; методи 
дистанційного навчання
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних
заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань
(рефератів, кейсів);
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
- комплексний іспит.

Історія України Лекції (дискусії, 
презентації) практичні 
заняття, самостійна робота.

Оцінювання практичних 
занять, дискусій під час 
семінарів; індивідуальні 
письмові роботи, модульні 
контрольні роботи.
Підсумкова форма 
контролю – залік.

Історія української 
культури

Лекційні і практичні 
заняття (проблемно-
пошукові питання і дискусії, 
метод проєктів і їх 
презентацій), самостійна 
робота.

Оцінювання на практичних 
заняттях усних та письмових 
відповідей, дискусій, 
доповідей, презентацій, есе.
Підсумкова форма 
контролю – залік. 

Фізичне виховання Практичні заняття (наочні 
методи: показ, 
демонстрація; словесні 
методи: розповідь, 
пояснення, вказівки; 
практичні методи – вправи), 
самостійна робота.

Активність на заняттях, 
фізична досконалість, 
методична робота.
Підсумкова форма 
контролю – залік.

Філософія Лекції (бесіди, розповіді, 
пояснення, ілюстрації, 
демонстрації), практичні 
заняття (вправи, дослідні 
роботи, практики), дискусії 
під час обговорення 
проблемних питань. 

Поточний контроль (усна 
доповідь, участь у дискусії, 
доповнення), опитування по 
лекційних темах.
Оцінка письмових завдань 
(тести, контрольні, творчі 
роботи). Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

ПР17. Збереження Лекційні заняття, Поточний контроль: усне 



Усвідомлювати 
відповідальність за 
ефективність та 
наслідки реалізації 
комплексних 
природоохоронних 
заходів.

біотичного та 
ландшафтного 
різноманіття

практичні: презентації, 
демонстрація, ілюстрація, 
проблемний виклад, 
діалогово-комунікаційні 
технології; проблемно-
пошукові, метод проектів, 
творчі завдання, кейси.
Інноваційні технології та 
інтерактивні методи 
навчання, прес-конференції, 
мозковий штурм. 
Колаборативне навчання 
(спільні проекти і розробки, 
робота в командах), методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
використання цифрових 
технологій та 
інформаційних ресурсів, 
Методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів).

опитування, практична 
робота, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень у 
проектах, само- та 
взаємооцінювання,  
поточний і підсумковий 
тестовий контроль, творче 
індивідуальне завдання 
(презентація, доповідь, есе, 
портфоліо), командні 
проекти, тестовий контроль 
(на платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль:  
комплексний іспит (усне 
опитування, тестовий 
контроль, захист проектів).

Біологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Лабораторні заняття, 
спостереження; самостійна 
робота.

Поточний контроль (тести), 
виконання лабораторних 
робіт, модульний контроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Екобезпека й 
управління в 
екологічній діяльності

Лекційні заняття: 
презентації, демонстрація, 
ілюстрація, проблемний 
виклад, комп’ютерні і 
мультимедійні методи, 
діалогово-комунікаційні 
технології, пояснювально-
ілюстративні.
Практичні заняття, 
спостереження, 
демонстрація, проблемно-
пошукові, творчі завдання, 
пошук і дослідження.
Індивідуальне завдання та 
самостійна робота.

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, індивідуальне 
завдання (презентація, 
доповідь, реферат), тестовий 
контроль, самоконтроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

ПР20. Уміти 
формувати запити 
та визначати дії, 
що забезпечують 
виконання норм і 
вимог екологічного 
законодавства.

Оцінка впливу на 
довкілля і нормування 
антропогенної 
діяльності

Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції; практичні: 
інструктаж, пояснення, 
діалогово-комунікаційні 
технології, доповіді, 
дискусії; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень); 
творчі завдання, 
використання 
інформаційних
технологій та ресурсів; 
індивідуальне і групове 
консультування;самостійна 
робота: проблемно-
пошуковий метод; методи 
дистанційного навчання
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних
заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- індивідуальні та групові 
завдання;
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
- комплексний іспит.

Природоохоронне 
законодавство та 
екологічне право

Презентації, лекції, 
інтерактивне навчання 
(мозковий штурм, робота в 
малих групах, коопероване 
навчання), розробка та 

Оцінюється робота на 
практичних заняттях, 
модульний контроль, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 



представлення проектів, 
дискусія;  практичні 
заняття, самостійної роботи.

контролю – залік.

ПР19. Підвищувати 
професійний рівень 
шляхом 
продовження 
освіти та 
самоосвіти.

Безпека 
життєдіяльності і 
охорона праці

Словесні методи (лекції, 
бесіди, дискусії), наочні 
методи (мультимедійні 
презентації), практичні 
методи (розрахункові 
вправи), проблемно-
пошукові, електронне 
навчання на платформі 
Moodle, самостійна робота.

Письмовий контроль, 
індивідуальні завдання, 
тестовий контроль. 
Підсумкова форма 
контролю – залік.

Екологія грибів Лекційні заняття: 
презентації, демонстрація, 
ілюстрація, проблемний 
виклад, комп’ютерні і 
мультимедійні методи, 
діалогово-комунікаційні 
технології, пояснювально-
ілюстративні.
Лабораторні: інструктаж, 
дослідницький, 
експеримент, 
спостереження, 
демонстрація, наочні 
методи, проблемно-
пошукові,
Обговорення, метод 
застосування знань, методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів), 
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів, творчі завдання, 
пошук і дослідження, кейси

Поточний контроль: усне 
опитування, захист 
виконаних завдань на 
лабораторному обладнанні, 
реальних об’єктах тощо, 
само- та взаємооцінювання, 
творче індивідуальне 
завдання за обраною темою 
(презентація, доповідь, есе), 
тестовий контроль (на 
платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль: 
комплексний іспит: усне 
опитування, тестовий 
контроль.

Вступ до екологічної 
діяльності

Лекційні і практичні 
заняття, самостійна робота: 
метод проблемного викладу, 
застосування знань, 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи; 
навчальна дискусія; методи 
стимулювання і мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів; 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, навчальні дискусії, 
презентації, обговорення). 
Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, прес-
конференції, мозковий 
штурм, робота в 
екокомандах, метод 
проектів). 

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, само- та 
взаємооцінювання, особиста 
рефлексія, поточний і 
підсумковий тестовий 
контроль. Творче 
індивідуальне завдання за 
обраною темою (реферат, 
презентація, доповідь). Есе.
Підсумкова форма 
контролю – залік

Геологія з основами 
геоморфології

Лекції з презентаціями, 
використання навчальної і 
контрольної колекції 
поширених у земній корі 
мінералів і порід, дискусія; 
лабораторні заняття, 
самостійна робота. 

Поточний контроль: усне 
опитування під час захисту 
лабораторних робіт, 
тестовий контроль. 
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Гідроекологія Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 

Поточний контроль 
лабораторних занять, 



самостійна робота. 
Презентації, проблемні 
бесіди. Складання 
термінологічного словника. 
Електронне навчання в 
системі Moodle. Самостійна 
робота з науковою 
літературою та іншими 
інформаційними ресурсами, 
встановлення причинно-
наслідкових зв’язків.

модульний контроль, усне 
опитування, самоконтроль, 
тестовий контроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Екологія рослин Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, семінари-дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, інформаційні 
технології та ресурси). 
Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, 
мозковий штурм,  
індивідуальні проектів). 
Творче індивідуальне 
завдання.
Форми навчання: лекції, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультації, робота в 
системі Moodle, 
самоконтроль.

Поточний контроль:
- захист виконаних робіт на 
лабораторних заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- обговорення, дискусія, есе;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань;
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
 обговорення самостійно 
виконаних завдань; 
- індивідуальні проекти з 
вирощування рослин в 
домашніх умовах за 
заданими параметрами

Загальна екологія і 
середовищезнавство

Навчальні методи:
•словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, семінари-дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, інформаційні 
технології та ресурси);
•інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, прес-
конференції, мозковий 
штурм,  метод проектів);
•творче індивідуальне 
завдання.
Форми навчання: лекції, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультації, робота в 
системі Moodle, 
самоконтроль.

Поточний контроль:
- захист виконаних робіт на 
лабораторних заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань;
- самоконтроль;
- щотижневий тестовий 
контроль (на платформі 
Moodle);
 обговорення самостійно 
виконаних завдань – 
- усне опитування за темами 
змістових модулів 
- підсумковий тестовий 
модуль.
Екзаменаційний контроль.

Кваліфікаційна робота Словесно-практичні методи 
навчання (дискусії, 
проблемні бесіди, 
пояснення, обговорення, 
демонстрації, ілюстрації),  
діалогово комунікаційні 
технології, консультації.
Інструктаж; дослідницька 
діяльність,  науково-
дослідницький польові та 
лабораторні дослідження,  
камеральне опрацювання 
матеріалів, експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; 
підготовка проекту,  робота 
з бібліографічними та 
інформаційними 
матеріалами і ресурсами, 

-презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень;
-інші види індивідуальних 
завдань (метод портфоліо);
-наукові публікації;
-самоконтроль;
-наукова доповідь;
-публічний захист.



методи розвитку 
критичного мислення, 
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь; робота на 
платформі Moodle.

Метеорологія та 
кліматологія

Лекції з використанням 
мультимедійного 
забезпечення, дискусія, 
бесіда, ілюстрація, 
демонстрація, пояснення та 
наведення прикладів 
практичної діяльності.  
Практичні заняття: 
виконання практично-
розрахункових робіт, 
графічне і текстове 
оформлення, обговорення, 
презентація результатів 
дослідження; консультації, 
самостійна робота

Поточне оцінювання 
практичної частини курсу: 
усне опитування, письмове 
оформлення робіт і їх 
захист. Підсумкова форма 
контролю – екзамен 
(письмовий).

Філософія Лекції (бесіди, розповіді, 
пояснення, ілюстрації, 
демонстрації), практичні 
заняття (вправи, дослідні 
роботи, практики), дискусії 
під час обговорення 
проблемних питань. 

Поточний контроль (усна 
доповідь, участь у дискусії, 
доповнення), опитування по 
лекційних темах.
Оцінка письмових завдань 
(тести, контрольні, творчі 
роботи). Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Біологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Лабораторні заняття, 
спостереження; самостійна 
робота.

Поточний контроль (тести), 
виконання лабораторних 
робіт, модульний контроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Фізика Лекції, презентації, групове 
навчання при допуску та 
виконанні лабораторних 
робіт,  індивідуальне 
навчання та дискусія при 
захисті звітів лабораторних 
робіт; самостійна робота.

Поточний контроль 
лабораторних і самостійних  
робіт.
Підсумкова форма 
контролю – письмовий 
екзамен.

ПР21. Уміти 
обирати 
оптимальні 
методи та 
інструментальні 
засоби для 
проведення 
досліджень, збору 
та обробки даних.

Хімія з основами 
біогеохімії

Лекції, презентації, бесіди, 
пояснення, консультації, 
колаборативне навчання, 
виконання лабораторних 
робіт для опанування 
практичних навиків, 
інструктаж, розв’язування 
задач,  дискусія, «мозковий 
штурм».

Поточне оцінювання 
лабораторних робіт, 
оформлення звітів, 
тестування, контрольні 
заміри (модулі). Підсумкова 
форма контролю – екзамен.

Навчальна практика зі 
збереження 
біорізноманіття

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація), консультації з 
керівником практики, 
діалогово-комунікаційні 
технології. Інструктаж; 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження метод 
інструментальних 
досліджень; командна 
робота (проект, кейси), 

Поточне опитування: усне,  
тестовий контроль на 
платформі Moodle,
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
взаємооцінювання,
самоконтроль;
оцінювання командної 
роботи та проектів,
оцінювання звітів,
захист практики.



робота з бібліографічними 
та інформаційними 
ресурсами,  методи розвитку 
критичного мислення, 
інтеграційні методи, що 
забезпечують інтеграцію 
міжпредметних знань і 
вмінь робота на платформі 
Moodle.

Екологія тварин Лекційні заняття: метод 
проблемного викладу, 
методи стимулювання і 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності 
здобувачів. Словесно-наочні 
та словесно-практичні 
методи навчання 
(розповідь, пояснення, 
проблемні бесіди, дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, інформаційні 
технології та ресурси). 
Лабораторне заняття та 
самостійна робота: 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи, метод 
застосування знань, 
навчальна дискусія.

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, самостійне та 
колективне оцінювання. 
Тестовий контроль. Есе.
Підсумкова форма 
контролю – залік.

Екологія грибів Лекційні заняття: 
презентації, демонстрація, 
ілюстрація, проблемний 
виклад, комп’ютерні і 
мультимедійні методи, 
діалогово-комунікаційні 
технології, пояснювально-
ілюстративні.
Лабораторні: інструктаж, 
дослідницький, 
експеримент, 
спостереження, 
демонстрація, наочні 
методи, проблемно-
пошукові,
Обговорення, метод 
застосування знань, методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів), 
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів, творчі завдання, 
пошук і дослідження, кейси.

Поточний контроль: усне 
опитування, захист 
виконаних завдань на 
лабораторному обладнанні, 
реальних об’єктах тощо, 
само- та взаємооцінювання, 
творче індивідуальне 
завдання за обраною темою 
(презентація, доповідь, есе), 
тестовий контроль (на 
платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль: 
комплексний іспит: усне 
опитування, тестовий 
контроль.

Методи екологічних 
досліджень

Лекції, лабораторна робота, 
самостійна робота. Метод 
проблемного викладу, метод 
застосування знань, 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи, 
навчальна дискусія; методи 
стимулювання і мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів; 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, навчальні дискусії, 
презентації, демонстрації, 
обговорення). 
Колаборативне навчання. 
Інтерактивні методи 

Поточний контроль: усне 
опитування, лабораторна 
робота, само- та 
взаємооцінювання, особиста 
рефлексія, поточний і 
підсумковий тестовий 
контроль. 
Творче групове завдання за 
обраною темою 
(презентації, доповіді, прес-
конференції, аналіз 
наукових статей).
Підсумкова форма 
контролю – залік



навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, 
мозковий штурм, метод 
проектів, аналіз наукових 
статей). 

Вища математика Лекції, презентації, 
практичні заняття, 
самостійна робота.

Поточний контроль 
практичних і самостійних 
робіт, контрольні заміри 
(модулі), письмові роботи 
(реферати). Підсумкова 
форма контролю – 
письмовий екзамен.

Геологія з основами 
геоморфології

Лекції з презентаціями, 
використання навчальної і 
контрольної колекції 
поширених у земній корі 
мінералів і порід, дискусія; 
лабораторні заняття, 
самостійна робота. 

Поточний контроль: усне 
опитування під час захисту 
лабораторних робіт, 
тестовий контроль. 
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Гідроекологія Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота. 
Презентації, проблемні 
бесіди. Складання 
термінологічного словника. 
Електронне навчання в 
системі Moodle. Самостійна 
робота з науковою 
літературою та іншими 
інформаційними ресурсами, 
встановлення причинно-
наслідкових зв’язків. 

Поточний контроль 
лабораторних занять, 
модульний контроль, усне 
опитування, самоконтроль, 
тестовий контроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Оцінка впливу на 
довкілля і нормування 
антропогенної 
діяльності

Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції; практичні: 
інструктаж, пояснення, 
діалогово-комунікаційні 
технології, доповіді, 
дискусії; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень); 
творчі завдання, 
використання 
інформаційних
технологій та ресурсів; 
індивідуальне і групове 
консультування;самостійна 
робота: проблемно-
пошуковий метод; методи 
дистанційного навчання
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних
заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- індивідуальні та групові 
завдання;
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
- комплексний іспит.

Гідрологія Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти, 
спільні розробки, 
тьюторство*,  навчальні 
спільноти і т. д.) проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія.
Лекційна форма навчання: 
проведення лекцій; 
пояснення та наведення 
прикладів з діяльності 
водогосподарських, 
управлінських, 
природоохоронних 
організацій, дискусія, бесіда, 
ілюстрація, демонстрація.
Лабораторні роботи: 

Поточний контроль: 
виконання та захист 
лабораторних робіт. 
Проміжний контроль: 
модульна звітність у формі 
тестових завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен (комбінований).



методики аналізу 
гідрографічних та 
гідрологічних 
характеристик водних 
об’єктів; навички наочного 
представлення результатів 
досліджень (таблиці, 
діаграми, рисунки, 
картосхеми, світлини); 
аналіз та опис 
представлених матеріалів.

Екологія 
мікроорганізмів

Наочно-словесні: лекція, 
презентації, розповідь, 
пояснення; практичні: 
інструктаж, дискусія, аналіз, 
синтез; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень);
лабораторний: 
дослідницький, частково-
пошуковий, експеримент,  
метод застосування знань, 
самостійна робота: 
частково-пошуковий метод. 
Методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, конструктори 
тестів).

- письмовий контроль;
- самоконтроль;
- тестовий контроль;
- контроль виконання 
лабораторних робіт.
- Підсумкова форма 
контролю – залік

Екологія рослин Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, семінари-дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, інформаційні 
технології та ресурси). 
Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, 
мозковий штурм,  
індивідуальні проектів). 
Творче індивідуальне 
завдання.
Форми навчання: лекції, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультації, робота в 
системі Moodle, 
самоконтроль.

Поточний контроль:
- захист виконаних робіт на 
лабораторних заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- обговорення, дискусія, есе;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань;
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
 обговорення самостійно 
виконаних завдань; 
- індивідуальні проекти з 
вирощування рослин в 
домашніх умовах за 
заданими параметрами

Загальна екологія і 
середовищезнавство

Навчальні методи:
•словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, семінари-дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, інформаційні 
технології та ресурси);
•інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, прес-
конференції, мозковий 
штурм,  метод проектів);
•творче індивідуальне 
завдання.
Форми навчання: лекції, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультації, робота в 
системі Moodle, 
самоконтроль.

Поточний контроль:
- захист виконаних робіт на 
лабораторних заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань;
- самоконтроль;
- щотижневий тестовий 
контроль (на платформі 
Moodle);
 обговорення самостійно 
виконаних завдань – 
- усне опитування за темами 
змістових модулів 
- підсумковий тестовий 
модуль.
Екзаменаційний контроль.



Картографічні методи 
і ГІС-технології в 
екології

Словесні методи (лекція, 
консультація, пояснення, 
бесіда),  наочні 
(ілюстрування схем, 
графіків, таблиць, приладів 
та інструментів), 
лабораторні заняття, 
самостійна робота.

Поточне оцінювання 
лабораторних і самостійних 
робіт; контрольні заміри 
(модулі). Підсумкова форма 
контролю – залік

Кваліфікаційна робота Словесно-практичні методи 
навчання (дискусії, 
проблемні бесіди, 
пояснення, обговорення, 
демонстрації, ілюстрації),  
діалогово комунікаційні 
технології, консультації.
Інструктаж; дослідницька 
діяльність,  науково-
дослідницький польові та 
лабораторні дослідження,  
камеральне опрацювання 
матеріалів, експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; 
підготовка проекту,  робота 
з бібліографічними та 
інформаційними 
матеріалами і ресурсами, 
методи розвитку 
критичного мислення, 
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь; робота на 
платформі Moodle.

-презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень;
-інші види індивідуальних 
завдань (метод портфоліо);
-наукові публікації;
-самоконтроль;
-наукова доповідь;
-публічний захист.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація), 
консультації з науковим 
керівником і керівником 
практики, діалогово-
комунікаційні технології, 
інструктаж;
дослідницька діяльність, 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами; 
методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, робота на 
платформі Moodle
використання 

тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
захист проектів,
взаємооцінювання,
самоконтроль;
захист практики,
диференційований залік



інформаційних технологій 
та ресурсів.

Виробнича практика Словесно-практичні методи 
(дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, обговорення, 
демонстрації, ілюстрація), 
консультації з науковим 
керівником і керівником 
практики, діалогово-
комунікаційні технології, 
інструктаж,
дослідницька діяльність, 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами; 
методи розвитку 
критичного мислення;
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів;
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, робота на 
платформі Moodle.

тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
захист проектів,
взаємооцінювання,
самоконтроль,
тестові завдання,
оцінювання щоденника 
практика, звітних 
матеріалів,
захист практики,
диференційований залік.

Моніторинг довкілля Лекційні і практичні 
заняття: презентації, 
проблемні бесіди, дискусії, 
встановлення причинно-
наслідкових зв’язків; 
самостійна робота з 
науковою літературою та 
іншими інформаційними 
ресурсами; електронне 
навчання в системі Moodle. 

Поточний контроль 
практичних занять, 
модульний контроль, усне 
опитування, самоконтроль, 
тестовий контроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Навчальна екологічна 
практика

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація),  консультації з 
керівником практики, 
діалогово комунікаційні 
технології,  Інструктаж; 
польові та лабораторні 
дослідження,  камеральне 
опрацювання матеріалів 
експеримент, 
спостереження метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту,  робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
методи розвитку 
критичного мислення, 
інтеграційні методи, що 
забезпечують інтеграцію 
міжпредметних знань і 
вмінь робота на платформі 
Moodle використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів

Поточне опитування: усне 
тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень;
взаємооцінювання,
самоконтроль;
захист практики.

Біологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 

Поточний контроль (тести), 
виконання лабораторних 



розповідь, пояснення, 
дискусія.
Лабораторні заняття, 
спостереження; самостійна 
робота.

робіт, модульний контроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

ПР22. Брати 
участь у розробці 
проектів і 
практичних 
рекомендацій щодо 
збереження 
довкілля.

Екологія грибів Лекційні заняття: 
презентації, демонстрація, 
ілюстрація, проблемний 
виклад, комп’ютерні і 
мультимедійні методи, 
діалогово-комунікаційні 
технології, пояснювально-
ілюстративні.
Лабораторні: інструктаж, 
дослідницький, 
експеримент, 
спостереження, 
демонстрація, наочні 
методи, проблемно-
пошукові,
Обговорення, метод 
застосування знань, методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів), 
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів, творчі завдання, 
пошук і дослідження, кейси.

Поточний контроль: усне 
опитування, захист 
виконаних завдань на 
лабораторному обладнанні, 
реальних об’єктах тощо, 
само- та взаємооцінювання, 
творче індивідуальне 
завдання за обраною темою 
(презентація, доповідь, есе), 
тестовий контроль (на 
платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль: 
комплексний іспит: усне 
опитування, тестовий 
контроль.

Збереження 
біотичного та 
ландшафтного 
різноманіття

Лекційні заняття, 
практичні: презентації, 
демонстрація, ілюстрація, 
проблемний виклад, 
комп’ютерні і 
мультимедійні методи, 
діалогово-комунікаційні 
технології, пояснювально-
ілюстративний; проблемно-
пошукові, частково-
пошуковий, метод 
застосування знань, метод 
проектів, творчі завдання, 
пошук і дослідження, кейси.
Інноваційні технології та 
інтерактивні методи 
навчання, прес-конференції, 
мозковий штурм, 
Колаборативне навчання 
(спільні проекти і розробки, 
робота в командах), методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів, 
Методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів). 

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень у 
проектах, само- та 
взаємооцінювання, особиста 
рефлексія, поточний і 
підсумковий тестовий 
контроль, творче 
індивідуальне завдання за 
обраною темою 
(презентація, доповідь, есе), 
командні проекти види 
індивідуальних та групових 
завдань (метод портфоліо), 
тестовий контроль (на 
платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль:  
комплексний іспит (усне 
опитування, тестовий 
контроль, захист проектів).

Екологія людини Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції; практичні: 
інструктаж, пояснення, 
діалогово-комунікаційні 
технології, доповіді, 
дискусії; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних
заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань
(рефератів, кейсів);



висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень);
творчі завдання, 
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів; індивідуальне і 
групове консультування; 
самостійна робота: 
проблемно-пошуковий 
метод; методи 
дистанційного навчання
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
- комплексний іспит.

Екологія рослин Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, семінари-дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, інформаційні 
технології та ресурси). 
Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, 
мозковий штурм,  
індивідуальні проектів). 
Творче індивідуальне 
завдання.
Форми навчання: лекції, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультації, робота в 
системі Moodle, 
самоконтроль.

Поточний контроль:
- захист виконаних робіт на 
лабораторних заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- обговорення, дискусія, есе;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань;
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
 обговорення самостійно 
виконаних завдань; 
- індивідуальні проекти з 
вирощування рослин в 
домашніх умовах за 
заданими параметрами.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація), 
консультації з науковим 
керівником і керівником 
практики, діалогово-
комунікаційні технології, 
інструктаж;
дослідницька діяльність, 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами; 
методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, робота на 
платформі Moodle
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів.

тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
захист проектів,
взаємооцінювання,
самоконтроль;
захист практики,
диференційований залік.



Навчальна екологічна 
практика

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація),  консультації з 
керівником практики, 
діалогово комунікаційні 
технології,  Інструктаж; 
польові та лабораторні 
дослідження,  камеральне 
опрацювання матеріалів 
експеримент, 
спостереження метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту,  робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
методи розвитку 
критичного мислення, 
інтеграційні методи, що 
забезпечують інтеграцію 
міжпредметних знань і 
вмінь робота на платформі 
Moodle використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів

Поточне опитування: усне 
тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень;
взаємооцінювання,
самоконтроль;
захист практики.

Навчальна практика зі 
збереження 
біорізноманіття

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація), консультації з 
керівником практики, 
діалогово-комунікаційні 
технології. Інструктаж; 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження метод 
інструментальних 
досліджень; командна 
робота (проект, кейси), 
робота з бібліографічними 
та інформаційними 
ресурсами,  методи розвитку 
критичного мислення, 
інтеграційні методи, що 
забезпечують інтеграцію 
міжпредметних знань і 
вмінь робота на платформі 
Moodle.

Поточне опитування: усне,  
тестовий контроль на 
платформі Moodle,
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
взаємооцінювання,
самоконтроль;
оцінювання командної 
роботи та проектів,
оцінювання звітів,
захист практики.

Управління та 
поводження з 
відходами, 
біодеградація

Навчальні методи:
•словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, семінари-дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, екскурсії, 
інформаційні технології та 
ресурси);
•інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, прес-
конференції, мозковий 
штурм,  метод проектів (в 
тому числі колективних);
•творче індивідуальне 
завдання.
Форми навчання: лекції, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, 

Поточний контроль:
- усне опитування;
-захист результатів 
лабораторних робіт 
- участь у колективному 
(командному) проекті;
- виконання завдань після 
екскурсій;
-самостійна робота;
- тестовий контроль,
-підсумковий тестовий 
модуль.
Екзаменаційний контроль.



консультації, робота в 
системі Moodle, 
самоконтроль.

Транскордонні 
екологічні проблеми

Лекційні заняття: метод 
проблемного викладу, 
методи стимулювання і 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності 
здобувачів. Практичне 
заняття та самостійна 
робота: репродуктивний, 
частково-пошуковий 
методи, метод застосування 
знань, навчальна дискусія.

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, само- та 
взаємооцінювання, особиста 
рефлексія. Творче 
індивідуальне завдання за 
обраною темою (реферат, 
презентація, доповідь). 
Тестовий контроль. Есе.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

ПР23. 
Демонструвати 
навички 
провадження 
природоохоронних 
заходів та 
проектів.

Виробнича практика Словесно-практичні методи 
(дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, обговорення, 
демонстрації, ілюстрація), 
консультації з науковим 
керівником і керівником 
практики, діалогово-
комунікаційні технології, 
інструктаж,
дослідницька діяльність, 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами; 
методи розвитку 
критичного мислення;
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів;
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, робота на 
платформі Moodle.

тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
захист проектів,
взаємооцінювання,
самоконтроль,
тестові завдання,
оцінювання щоденника 
практика, звітних 
матеріалів,
захист практики,
диференційований залік.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація), 
консультації з науковим 
керівником і керівником 
практики, діалогово-
комунікаційні технології, 
інструктаж;
дослідницька діяльність, 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами; 
методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
структурно-логічні 

тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
захист проектів,
взаємооцінювання,
самоконтроль;
захист практики,
диференційований залік.



технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, робота на 
платформі Moodle
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів.

Сталий розвиток 
урбоекосистем

Лекційні заняття, 
практичні: презентації, 
демонстрація, ілюстрація, 
проблемний виклад, 
діалогово-комунікаційні 
технології; проблемно-
пошукові, метод проектів, 
творчі завдання, кейси.
Інноваційні технології та 
інтерактивні методи 
навчання, прес-конференції, 
мозковий штурм. 
Колаборативне навчання 
(спільні проекти і розробки, 
робота в командах), методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
використання цифрових 
технологій та 
інформаційних ресурсів, 
Методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів).

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень у 
проектах, само- та 
взаємооцінювання,  
поточний і підсумковий 
тестовий контроль, творче 
індивідуальне завдання 
(презентація, доповідь, есе, 
портфоліо), командні 
проекти, тестовий контроль 
(на платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль:  
комплексний іспит (усне 
опитування, тестовий 
контроль, захист проектів).

ПР24. Розуміти і 
реалізувати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
усвідомлювати 
цінності вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні.

Історія України Лекції (дискусії, 
презентації) практичні 
заняття, самостійна робота.

Оцінювання практичних 
занять, дискусій під час 
семінарів; індивідуальні 
письмові роботи, модульні 
контрольні роботи.
Підсумкова форма 
контролю – залік.

Безпека 
життєдіяльності і 
охорона праці

Словесні методи (лекції, 
бесіди, дискусії), наочні 
методи (мультимедійні 
презентації), практичні 
методи (розрахункові 
вправи), проблемно-
пошукові, електронне 
навчання на платформі 
Moodle, самостійна робота.

Письмовий контроль, 
індивідуальні завдання, 
тестовий контроль. 
Підсумкова форма 
контролю – залік.

Історія української 
культури

Лекційні і практичні 
заняття (проблемно-
пошукові питання і дискусії, 
метод проєктів і їх 
презентацій), самостійна 
робота.

Оцінювання на практичних 
заняттях усних та письмових 
відповідей, дискусій, 
доповідей, презентацій, есе.
Підсумкова форма 
контролю – залік. 

Природоохоронне 
законодавство та 
екологічне право

Презентації, лекції, 
інтерактивне навчання 
(мозковий штурм, робота в 
малих групах, коопероване 
навчання), розробка та 
представлення проектів, 
дискусія;  практичні 
заняття, самостійної роботи

Оцінюється робота на 
практичних заняттях, 
модульний контроль, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
контролю – залік.

Філософія Лекції (бесіди, розповіді, 
пояснення, ілюстрації, 
демонстрації), практичні 
заняття (вправи, дослідні 
роботи, практики), дискусії 
під час обговорення 
проблемних питань. 

Поточний контроль (усна 
доповідь, участь у дискусії, 
доповнення), опитування по 
лекційних темах.
Оцінка письмових завдань 
(тести, контрольні, творчі 
роботи). Підсумкова форма 



контролю – екзамен.

ПР13. Уміти 
формувати 
ефективні 
комунікаційні 
стратегії з метою 
донесення

Транскордонні 
екологічні проблеми

Лекційні заняття: метод 
проблемного викладу, 
методи стимулювання і 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності 
здобувачів. Практичне 
заняття та самостійна 
робота: репродуктивний, 
частково-пошуковий 
методи, метод застосування 
знань, навчальна дискусія.

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, само- та 
взаємооцінювання, особиста 
рефлексія. Творче 
індивідуальне завдання за 
обраною темою (реферат, 
презентація, доповідь). 
Тестовий контроль. Есе.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен

Виробнича практика Словесно-практичні методи 
(дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, обговорення, 
демонстрації, ілюстрація), 
консультації з науковим 
керівником і керівником 
практики, діалогово-
комунікаційні технології, 
інструктаж,
дослідницька діяльність, 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами; 
методи розвитку 
критичного мислення;
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів;
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, робота на 
платформі Moodle.

тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
захист проектів,
взаємооцінювання,
самоконтроль,
тестові завдання,
оцінювання щоденника 
практика, звітних 
матеріалів,
захист практики,
диференційований залік.

Вступ до екологічної 
діяльності

Лекційні і практичні 
заняття, самостійна робота: 
метод проблемного викладу, 
застосування знань, 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи; 
навчальна дискусія; методи 
стимулювання і мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів; 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, навчальні дискусії, 
презентації, обговорення). 
Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, прес-
конференції, мозковий 
штурм, робота в 
екокомандах, метод 
проектів). 

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, само- та 
взаємооцінювання, особиста 
рефлексія, поточний і 
підсумковий тестовий 
контроль. Творче 
індивідуальне завдання за 
обраною темою (реферат, 
презентація, доповідь). Есе.
Підсумкова форма 
контролю – залік

Гідрологія Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти, 
спільні розробки, 
тьюторство*,  навчальні 
спільноти і т. д.) проектно-
орієнтоване навчання, 

Поточний контроль: 
виконання та захист 
лабораторних робіт. 
Проміжний контроль: 
модульна звітність у формі 
тестових завдань.
Підсумковий контроль: 



дискусія.
Лекційна форма навчання: 
проведення лекцій; 
пояснення та наведення 
прикладів з діяльності 
водогосподарських, 
управлінських, 
природоохоронних 
організацій, дискусія, бесіда, 
ілюстрація, демонстрація.
Лабораторні роботи: 
методики аналізу 
гідрографічних та 
гідрологічних 
характеристик водних 
об’єктів; навички наочного 
представлення результатів 
досліджень (таблиці, 
діаграми, рисунки, 
картосхеми, світлини); 
аналіз та опис 
представлених матеріалів.

екзамен (комбінований).

Іноземна мова Практичні заняття 
(колаборативне та проєктне 
навчання, бесіди, робота в 
групах, дискусії, презентації, 
виконання письмових 
проєктів); самостійна 
робота.

Поточний контроль на 
заняттях, модульні тести, 
домашнє читання, творча 
письмова робота, усна 
презентація. 
Підсумкова форма 
контролю: залік (вкінці І 
сем.), іспит (вкінці ІІ сем.).

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація), 
консультації з науковим 
керівником і керівником 
практики, діалогово-
комунікаційні технології, 
інструктаж;
дослідницька діяльність, 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами; 
методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, робота на 
платформі Moodle
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів

тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
захист проектів,
взаємооцінювання,
самоконтроль;
захист практики,
диференційований залік

Навчальна екологічна 
практика

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація),  консультації з 

Поточне опитування: усне 
тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень;
взаємооцінювання,
самоконтроль;



керівником практики, 
діалогово комунікаційні 
технології,  Інструктаж; 
польові та лабораторні 
дослідження,  камеральне 
опрацювання матеріалів 
експеримент, 
спостереження метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту,  робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
методи розвитку 
критичного мислення, 
інтеграційні методи, що 
забезпечують інтеграцію 
міжпредметних знань і 
вмінь робота на платформі 
Moodle використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів.

захист практики

Оцінка впливу на 
довкілля і нормування 
антропогенної 
діяльності

Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції; практичні: 
інструктаж, пояснення, 
діалогово-комунікаційні 
технології, доповіді, 
дискусії; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень); 
творчі завдання, 
використання 
інформаційних
технологій та ресурсів; 
індивідуальне і групове 
консультування;самостійна 
робота: проблемно-
пошуковий метод; методи 
дистанційного навчання 
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних
заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- індивідуальні та групові 
завдання;
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
- комплексний іспит.

Українська мова (за 
проф.спрямуванням)

Лекційні заняття (метод 
проблемного викладу, 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
дискусії, бесіди), семінарські 
заняття (доповідь, відповідь, 
обговорення, презентації 
результатів досліджень), 
самостійна робота. 

Поточний і модульний 
контроль, усний виступ, 
оцінювання семінарських 
занять. Підсумкова форма 
контролю – залік.

Управління та 
поводження з 
відходами, 
біодеградація

Навчальні методи:
•словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, семінари-дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, екскурсії, 
інформаційні технології та 
ресурси);
•інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, прес-
конференції, мозковий 
штурм,  метод проектів (в 
тому числі колективних);
•творче індивідуальне 
завдання.
Форми навчання: лекції, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, 

Поточний контроль:
- усне опитування;
-захист результатів 
лабораторних робіт 
- участь у колективному 
(командному) проекті;
- виконання завдань після 
екскурсій;
-самостійна робота;
- тестовий контроль,
-підсумковий тестовий 
модуль.
Екзаменаційний контроль.



консультації, робота в 
системі Moodle, 
самоконтроль.

Навчальна практика зі 
збереження 
біорізноманіття

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація), консультації з 
керівником практики, 
діалогово-комунікаційні 
технології. Інструктаж; 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження метод 
інструментальних 
досліджень; командна 
робота (проект, кейси), 
робота з бібліографічними 
та інформаційними 
ресурсами,  методи розвитку 
критичного мислення, 
інтеграційні методи, що 
забезпечують інтеграцію 
міжпредметних знань і 
вмінь робота на платформі 
Moodle.

Поточне опитування: усне,  
тестовий контроль на 
платформі Moodle,
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
взаємооцінювання,
самоконтроль;
оцінювання командної 
роботи та проектів,
оцінювання звітів,
захист практики.

ПР12. Брати 
участь у розробці 
та реалізації 
проектів, 
направлених на
оптимальне 
управління та 
поводження з 
виробничими та 
муніципальними
відходами.

Оцінка впливу на 
довкілля і нормування 
антропогенної 
діяльності

Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції; практичні: 
інструктаж, пояснення, 
діалогово-комунікаційні 
технології, доповіді, 
дискусії; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень); 
творчі завдання, 
використання 
інформаційних
технологій та ресурсів; 
індивідуальне і групове 
консультування;самостійна 
робота: проблемно-
пошуковий метод; методи 
дистанційного навчання
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних
заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- індивідуальні та групові 
завдання;
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
- комплексний іспит.

Сталий розвиток 
урбоекосистем

Лекційні заняття, 
практичні: презентації, 
демонстрація, ілюстрація, 
проблемний виклад, 
діалогово-комунікаційні 
технології; проблемно-
пошукові, метод проектів, 
творчі завдання, кейси.
Інноваційні технології та 
інтерактивні методи 
навчання, прес-конференції, 
мозковий штурм. 
Колаборативне навчання 
(спільні проекти і розробки, 
робота в командах), методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
використання цифрових 
технологій та 
інформаційних ресурсів, 
Методи дистанційного 

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень у 
проектах, само- та 
взаємооцінювання,  
поточний і підсумковий 
тестовий контроль, творче 
індивідуальне завдання 
(презентація, доповідь, есе, 
портфоліо), командні 
проекти, тестовий контроль 
(на платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль:  
комплексний іспит (усне 
опитування, тестовий 
контроль, захист проектів).



навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів).

Управління та 
поводження з 
відходами, 
біодеградація

Навчальні методи:
•словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, семінари-дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, екскурсії, 
інформаційні технології та 
ресурси);
•інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, прес-
конференції, мозковий 
штурм,  метод проектів (в 
тому числі колективних);
•творче індивідуальне 
завдання.
Форми навчання: лекції, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультації, робота в 
системі Moodle, 
самоконтроль.

Поточний контроль:
- усне опитування;
-захист результатів 
лабораторних робіт 
- участь у колективному 
(командному) проекті;
- виконання завдань після 
екскурсій;
-самостійна робота;
- тестовий контроль,
-підсумковий тестовий 
модуль.
Екзаменаційний контроль 

Екологія 
мікроорганізмів

Наочно-словесні: лекція, 
презентації, розповідь, 
пояснення; практичні: 
інструктаж, дискусія, аналіз, 
синтез; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень);
лабораторний: 
дослідницький, частково-
пошуковий, експеримент,  
метод застосування знань, 
самостійна робота: 
частково-пошуковий метод. 
Методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, конструктори 
тестів).

- письмовий контроль;
- самоконтроль;
- тестовий контроль;
- контроль виконання 
лабораторних робіт.
- Підсумкова форма 
контролю – залік

ПР18. Поєднувати 
навички 
самостійної та 
командної роботи 
задля отримання 
результату з 
акцентом на 
професійну 
сумлінність та 
відповідальність за 
прийняття рішень.

Виробнича практика Словесно-практичні методи 
(дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, обговорення, 
демонстрації, ілюстрація), 
консультації з науковим 
керівником і керівником 
практики, діалогово-
комунікаційні технології, 
інструктаж,
дослідницька діяльність, 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами; 
методи розвитку 
критичного мислення;
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів;
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  

тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
захист проектів,
взаємооцінювання,
самоконтроль,
тестові завдання,
оцінювання щоденника 
практика, звітних 
матеріалів,
захист практики,
диференційований залік.



завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, робота на 
платформі Moodle.

Управління та 
поводження з 
відходами, 
біодеградація

Навчальні методи:
•словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, семінари-дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, екскурсії, 
інформаційні технології та 
ресурси);
•інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, прес-
конференції, мозковий 
штурм,  метод проектів (в 
тому числі колективних);
•творче індивідуальне 
завдання.
Форми навчання: лекції, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультації, робота в 
системі Moodle, 
самоконтроль.

Поточний контроль:
- усне опитування;
-захист результатів 
лабораторних робіт 
- участь у колективному 
(командному) проекті;
- виконання завдань після 
екскурсій;
-самостійна робота;
- тестовий контроль,
-підсумковий тестовий 
модуль.
Екзаменаційний контроль 

Навчальна практика зі 
збереження 
біорізноманіття

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація), консультації з 
керівником практики, 
діалогово-комунікаційні 
технології. Інструктаж; 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження метод 
інструментальних 
досліджень; командна 
робота (проект, кейси), 
робота з бібліографічними 
та інформаційними 
ресурсами,  методи розвитку 
критичного мислення, 
інтеграційні методи, що 
забезпечують інтеграцію 
міжпредметних знань і 
вмінь робота на платформі 
Moodle.

Поточне опитування: усне,  
тестовий контроль на 
платформі Moodle,
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
взаємооцінювання,
самоконтроль;
оцінювання командної 
роботи та проектів,
оцінювання звітів,
захист практики.

Навчальна екологічна 
практика

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація),  консультації з 
керівником практики, 
діалогово комунікаційні 
технології,  Інструктаж; 
польові та лабораторні 
дослідження,  камеральне 
опрацювання матеріалів 
експеримент, 
спостереження метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту,  робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 

Поточне опитування: усне 
тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень;
взаємооцінювання,
самоконтроль;
захист практики



методи розвитку 
критичного мислення, 
інтеграційні методи, що 
забезпечують інтеграцію 
міжпредметних знань і 
вмінь робота на платформі 
Moodle використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів

ПР10. Уміти 
застосовувати 
програмні засоби, 
ГІС технології та 
ресурси Інтернету 
для інформаційного 
забезпечення 
екологічних 
досліджень.

Картографічні методи 
і ГІС-технології в 
екології

Словесні методи (лекція, 
консультація, пояснення, 
бесіда),  наочні 
(ілюстрування схем, 
графіків, таблиць, приладів 
та інструментів), 
лабораторні заняття, 
самостійна робота.

Поточне оцінювання 
лабораторних і самостійних 
робіт; контрольні заміри 
(модулі). Підсумкова форма 
контролю – залік

Моніторинг довкілля Лекційні і практичні 
заняття: презентації, 
проблемні бесіди, дискусії, 
встановлення причинно-
наслідкових зв’язків; 
самостійна робота з 
науковою літературою та 
іншими інформаційними 
ресурсами; електронне 
навчання в системі Moodle. 

Поточний контроль 
практичних занять, 
модульний контроль, усне 
опитування, самоконтроль, 
тестовий контроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Фізика Лекції, презентації, групове 
навчання при допуску та 
виконанні лабораторних 
робіт,  індивідуальне 
навчання та дискусія при 
захисті звітів лабораторних 
робіт; самостійна робота.

Поточний контроль 
лабораторних і самостійних  
робіт.
Підсумкова форма 
контролю – письмовий 
екзамен.

ПР11. Уміти 
прогнозувати 
вплив 
технологічних 
процесів та 
виробництв на
навколишнє 
середовище.

Екобезпека й 
управління в 
екологічній діяльності

Лекційні заняття: 
презентації, демонстрація, 
ілюстрація, проблемний 
виклад, комп’ютерні і 
мультимедійні методи, 
діалогово-комунікаційні 
технології, пояснювально-
ілюстративні.
Практичні заняття, 
спостереження, 
демонстрація, проблемно-
пошукові, творчі завдання, 
пошук і дослідження.
Індивідуальне завдання та 
самостійна робота.

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, індивідуальне 
завдання (презентація, 
доповідь, реферат), тестовий 
контроль, самоконтроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Управління та 
поводження з 
відходами, 
біодеградація

Навчальні методи:
•словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, семінари-дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, екскурсії, 
інформаційні технології та 
ресурси);
•інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, прес-
конференції, мозковий 
штурм,  метод проектів (в 
тому числі колективних);
•творче індивідуальне 
завдання.
Форми навчання: лекції, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультації, робота в 
системі Moodle, 
самоконтроль.

Поточний контроль:
- усне опитування;
-захист результатів 
лабораторних робіт 
- участь у колективному 
(командному) проекті;
- виконання завдань після 
екскурсій;
-самостійна робота;
- тестовий контроль,
-підсумковий тестовий 
модуль.
Екзаменаційний контроль 



Радіоекологія Лекційні і практичні 
заняття, самостійна робота: 
метод проблемного викладу, 
метод застосування знань, 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи, 
навчальна дискусія; методи 
стимулювання і мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів; 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, навчальні дискусії, 
презентації, обговорення, 
аналіз схем, розв’язування 
задач). Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, аналіз 
наукових статей).

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, само- та 
взаємооцінювання, аналіз 
кейсів, аналіз наукових 
статей, розв’язування задач, 
тестовий контроль. Творче 
завдання за обраною темою 
(реферат, презентація, 
доповідь, есе).
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Гідроекологія Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота. 
Презентації, проблемні 
бесіди. Складання 
термінологічного словника. 
Електронне навчання в 
системі Moodle. Самостійна 
робота з науковою 
літературою та іншими 
інформаційними ресурсами, 
встановлення причинно-
наслідкових зв’язків.

Поточний контроль 
лабораторних занять, 
модульний контроль, усне 
опитування, самоконтроль, 
тестовий контроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Екологія 
мікроорганізмів

Наочно-словесні: лекція, 
презентації, розповідь, 
пояснення; практичні: 
інструктаж, дискусія, аналіз, 
синтез; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень);
лабораторний: 
дослідницький, частково-
пошуковий, експеримент,  
метод застосування знань, 
самостійна робота: 
частково-пошуковий метод. 
Методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, конструктори 
тестів).

- письмовий контроль;
- самоконтроль;
- тестовий контроль;
- контроль виконання 
лабораторних робіт.
- Підсумкова форма 
контролю – залік

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація), 
консультації з науковим 
керівником і керівником 
практики, діалогово-
комунікаційні технології, 
інструктаж;
дослідницька діяльність, 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту, робота з 
бібліографічними та 

тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
захист проектів,
взаємооцінювання,
самоконтроль;
захист практики,
диференційований залік



інформаційними ресурсами; 
методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, робота на 
платформі Moodle
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів

Оцінка впливу на 
довкілля і нормування 
антропогенної 
діяльності

Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції; практичні: 
інструктаж, пояснення, 
діалогово-комунікаційні 
технології, доповіді, 
дискусії; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень); 
творчі завдання, 
використання 
інформаційних
технологій та ресурсів; 
індивідуальне і групове 
консультування;самостійна 
робота: проблемно-
пошуковий метод; методи 
дистанційного навчання
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних
заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- індивідуальні та групові 
завдання;
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
- комплексний іспит.

Сталий розвиток 
урбоекосистем

Лекційні заняття, 
практичні: презентації, 
демонстрація, ілюстрація, 
проблемний виклад, 
діалогово-комунікаційні 
технології; проблемно-
пошукові, метод проектів, 
творчі завдання, кейси.
Інноваційні технології та 
інтерактивні методи 
навчання, прес-конференції, 
мозковий штурм. 
Колаборативне навчання 
(спільні проекти і розробки, 
робота в командах), методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
використання цифрових 
технологій та 
інформаційних ресурсів, 
Методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів).

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень у 
проектах, само- та 
взаємооцінювання,  
поточний і підсумковий 
тестовий контроль, творче 
індивідуальне завдання 
(презентація, доповідь, есе, 
портфоліо), командні 
проекти, тестовий контроль 
(на платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль:  
комплексний іспит (усне 
опитування, тестовий 
контроль, захист проектів).

Хімія з основами 
біогеохімії

Лекції, презентації, бесіди, 
пояснення, консультації, 
колаборативне навчання, 
виконання лабораторних 
робіт для опанування 
практичних навиків, 
інструктаж, розв’язування 
задач,  дискусія, «мозковий 

Поточне оцінювання 
лабораторних робіт, 
оформлення звітів, 
тестування, контрольні 
заміри (модулі). Підсумкова 
форма контролю – екзамен.



штурм».

ПР01. 
Демонструвати 
розуміння основних 
принципів 
управління 
природоохоронним
и діями та/або 
екологічними 
проектами.

Транскордонні 
екологічні проблеми

Лекційні заняття: метод 
проблемного викладу, 
методи стимулювання і 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності 
здобувачів. Практичне 
заняття та самостійна 
робота: репродуктивний, 
частково-пошуковий 
методи, метод застосування 
знань, навчальна дискусія.

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, само- та 
взаємооцінювання, особиста 
рефлексія. Творче 
індивідуальне завдання за 
обраною темою (реферат, 
презентація, доповідь). 
Тестовий контроль. Есе.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен

Екобезпека й 
управління в 
екологічній діяльності

Лекційні заняття: 
презентації, демонстрація, 
ілюстрація, проблемний 
виклад, комп’ютерні і 
мультимедійні методи, 
діалогово-комунікаційні 
технології, пояснювально-
ілюстративні.
Практичні заняття, 
спостереження, 
демонстрація, проблемно-
пошукові, творчі завдання, 
пошук і дослідження.
Індивідуальне завдання та 
самостійна робота

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, індивідуальне 
завдання (презентація, 
доповідь, реферат), тестовий 
контроль, самоконтроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

 Виробнича 
(переддипломна) практика 
Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація), 
консультації з науковим 
керівником і керівником 
практики, діалогово-
комунікаційні технології, 
інструктаж;
дослідницька діяльність, 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами; 
методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, робота на 
платформі Moodle
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів тестовий 
контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
захист проектів,
взаємооцінювання,
самоконтроль;
захист практики,

Тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень, захист проектів, 
взаємооцінювання, 
самоконтроль; захист 
практики, 
диференційований залік



диференційований залік

ПР02. Розуміти 
основні екологічні 
закони, правила та 
принципи охорони
довкілля та 
природокористува
ння.

Екологія тварин Лекційні заняття: метод 
проблемного викладу, 
методи стимулювання і 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності 
здобувачів. Словесно-наочні 
та словесно-практичні 
методи навчання 
(розповідь, пояснення, 
проблемні бесіди, дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, інформаційні 
технології та ресурси). 
Лабораторне заняття та 
самостійна робота: 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи, метод 
застосування знань, 
навчальна дискусія.

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, самостійне та 
колективне оцінювання. 
Тестовий контроль. Есе.
Підсумкова форма 
контролю – залік.

Збереження 
біотичного та 
ландшафтного 
різноманіття

Лекційні заняття, 
практичні: презентації, 
демонстрація, ілюстрація, 
проблемний виклад, 
діалогово-комунікаційні 
технології; проблемно-
пошукові, метод проектів, 
творчі завдання, кейси.
Інноваційні технології та 
інтерактивні методи 
навчання, прес-конференції, 
мозковий штурм. 
Колаборативне навчання 
(спільні проекти і розробки, 
робота в командах), методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
використання цифрових 
технологій та 
інформаційних ресурсів, 
Методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів).

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень у 
проектах, само- та 
взаємооцінювання,  
поточний і підсумковий 
тестовий контроль, творче 
індивідуальне завдання 
(презентація, доповідь, есе, 
портфоліо), командні 
проекти, тестовий контроль 
(на платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль:  
комплексний іспит (усне 
опитування, тестовий 
контроль, захист проектів).

Сталий розвиток 
урбоекосистем

Лекційні заняття, 
практичні: презентації, 
демонстрація, ілюстрація, 
проблемний виклад, 
діалогово-комунікаційні 
технології; проблемно-
пошукові, метод проектів, 
творчі завдання, кейси.
Інноваційні технології та 
інтерактивні методи 
навчання, прес-конференції, 
мозковий штурм. 
Колаборативне навчання 
(спільні проекти і розробки, 
робота в командах), методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
використання цифрових 
технологій та 
інформаційних ресурсів, 
Методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів).

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень у 
проектах, само- та 
взаємооцінювання,  
поточний і підсумковий 
тестовий контроль, творче 
індивідуальне завдання 
(презентація, доповідь, есе, 
портфоліо), командні 
проекти, тестовий контроль 
(на платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль:  
комплексний іспит (усне 
опитування, тестовий 
контроль, захист проектів).

Вступ до екологічної Лекційні і практичні Поточний контроль: усне 



діяльності заняття, самостійна робота: 
метод проблемного викладу, 
застосування знань, 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи; 
навчальна дискусія; методи 
стимулювання і мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів; 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, навчальні дискусії, 
презентації, обговорення). 
Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, прес-
конференції, мозковий 
штурм, робота в 
екокомандах, метод 
проектів). 

опитування, практична 
робота, само- та 
взаємооцінювання, особиста 
рефлексія, поточний і 
підсумковий тестовий 
контроль. Творче 
індивідуальне завдання за 
обраною темою (реферат, 
презентація, доповідь). Есе.
Підсумкова форма 
контролю – залік

Радіоекологія Лекційні і практичні 
заняття, самостійна робота: 
метод проблемного викладу, 
метод застосування знань, 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи, 
навчальна дискусія; методи 
стимулювання і мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів; 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, навчальні дискусії, 
презентації, обговорення, 
аналіз схем, розв’язування 
задач). Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, аналіз 
наукових статей).

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, само- та 
взаємооцінювання, аналіз 
кейсів, аналіз наукових 
статей, розв’язування задач, 
тестовий контроль. Творче 
завдання за обраною темою 
(реферат, презентація, 
доповідь, есе).
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Геологія з основами 
геоморфології

Лекції з презентаціями, 
використання навчальної і 
контрольної колекції 
поширених у земній корі 
мінералів і порід, дискусія; 
лабораторні заняття, 
самостійна робота. 

Поточний контроль: усне 
опитування під час захисту 
лабораторних робіт, 
тестовий контроль. 
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Гідроекологія Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота. 
Презентації, проблемні 
бесіди. Складання 
термінологічного словника. 
Електронне навчання в 
системі Moodle. Самостійна 
робота з науковою 
літературою та іншими 
інформаційними ресурсами, 
встановлення причинно-
наслідкових зв’язків.

Поточний контроль 
лабораторних занять, 
модульний контроль, усне 
опитування, самоконтроль, 
тестовий контроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Екологія людини Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції;
практичні: інструктаж, 
пояснення, діалогово-
комунікаційні технології, 
доповіді, дискусії;
методи розвитку 
критичного мислення
(формування понять, 
висунення гіпотез,

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань
(рефератів, кейсів);
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);



інтерпретація даних, 
перевірка припущень);
творчі завдання, 
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів; індивідуальне і 
групове консультування; 
самостійна робота: 
проблемно-
пошуковий метод; методи 
дистанційного навчання 
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

- комплексний іспит.

Загальна екологія і 
середовищезнавство

Навчальні методи:
•словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, семінари-дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, інформаційні 
технології та ресурси);
•інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, прес-
конференції, мозковий 
штурм,  метод проектів);
•творче індивідуальне 
завдання.
Форми навчання: лекції, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультації, робота в 
системі Moodle, 
самоконтроль.

Поточний контроль:
- захист виконаних робіт на 
лабораторних заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань;
- самоконтроль;
- щотижневий тестовий 
контроль (на платформі 
Moodle);
 обговорення самостійно 
виконаних завдань – 
- усне опитування за темами 
змістових модулів 
- підсумковий тестовий 
модуль.
Екзаменаційний контроль.

Картографічні методи 
і ГІС-технології в 
екології

Словесні методи (лекція, 
консультація, пояснення, 
бесіда),  наочні 
(ілюстрування схем, 
графіків, таблиць, приладів 
та інструментів), 
лабораторні заняття, 
самостійна робота.

Поточне оцінювання 
лабораторних і самостійних 
робіт; контрольні заміри 
(модулі). Підсумкова форма 
контролю – залік

Кваліфікаційна робота Словесно-практичні методи 
навчання (дискусії, 
проблемні бесіди, 
пояснення, обговорення, 
демонстрації, ілюстрації),  
діалогово комунікаційні 
технології, консультації.
Інструктаж; дослідницька 
діяльність,  науково-
дослідницький польові та 
лабораторні дослідження,  
камеральне опрацювання 
матеріалів, експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; 
підготовка проекту,  робота 
з бібліографічними та 
інформаційними 
матеріалами і ресурсами, 
методи розвитку 
критичного мислення, 
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь; робота на 
платформі Moodle.

-презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень;
-інші види індивідуальних 
завдань (метод портфоліо);
-наукові публікації;
-самоконтроль;
-наукова доповідь;
-публічний захист.

Метеорологія та Лекції з використанням Поточне оцінювання 



кліматологія мультимедійного 
забезпечення, дискусія, 
бесіда, ілюстрація, 
демонстрація, пояснення та 
наведення прикладів 
практичної діяльності.  
Практичні заняття: 
виконання практично-
розрахункових робіт, 
графічне і текстове 
оформлення, обговорення, 
презентація результатів 
дослідження; консультації, 
самостійна робота

практичної частини курсу: 
усне опитування, письмове 
оформлення робіт і їх 
захист. Підсумкова форма 
контролю – екзамен 
(письмовий).

Методи екологічних 
досліджень

Лекції, лабораторна робота, 
самостійна робота. 
Метод проблемного 
викладу, метод застосування 
знань, репродуктивний, 
частково-пошуковий 
методи, навчальна дискусія; 
методи стимулювання і 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності 
здобувачів; словесно-наочні 
та словесно-практичні 
методи навчання 
(розповідь, пояснення, 
проблемні бесіди, навчальні 
дискусії, презентації, 
демонстрації, обговорення). 
Колаборативне навчання. 
Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, 
мозковий штурм, метод 
проектів, аналіз наукових 
статей). 

Поточний контроль: усне 
опитування, лабораторна 
робота, само- та 
взаємооцінювання, особиста 
рефлексія, поточний і 
підсумковий тестовий 
контроль. 
Творче групове завдання за 
обраною темою 
(презентації, доповіді, прес-
конференції, аналіз 
наукових статей).
Підсумкова форма 
контролю – залік

Фізика Лекції, презентації, групове 
навчання при допуску та 
виконанні лабораторних 
робіт,  індивідуальне 
навчання та дискусія при 
захисті звітів лабораторних 
робіт; самостійна робота.

Поточний контроль 
лабораторних і самостійних  
робіт.
Підсумкова форма 
контролю – письмовий 
екзамен.

Біологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Лабораторні заняття, 
спостереження; самостійна 
робота.

Поточний контроль (тести), 
виконання лабораторних 
робіт, модульний контроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Гідрологія Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти, 
спільні розробки, 
тьюторство,  навчальні 
спільноти і т. д.) проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія.
Лекційна форма навчання: 
проведення лекцій; 
пояснення та наведення 
прикладів з діяльності 
водогосподарських, 
управлінських, 
природоохоронних 
організацій, дискусія, бесіда, 
ілюстрація, демонстрація.
Лабораторні роботи: 
методики аналізу 
гідрографічних та 
гідрологічних 
характеристик водних 
об’єктів; навички наочного 
представлення результатів 

Поточний контроль: 
виконання та захист 
лабораторних робіт. 
Проміжний контроль: 
модульна звітність у формі 
тестових завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен (комбінований).



досліджень (таблиці, 
діаграми, рисунки, 
картосхеми, світлини); 
аналіз та опис 
представлених матеріалів.

ПР03. Розуміти 
основні концепції, 
теоретичні та 
практичні 
проблеми в галузі
природничих наук, 
що необхідні для 
аналізу і 
прийняття рішень 
в сфері
екології, охорони 
довкілля та 
оптимального 
природокористува
ння.

Методи екологічних 
досліджень

Лекції, лабораторна робота, 
самостійна робота. 
Метод проблемного 
викладу, метод застосування 
знань, репродуктивний, 
частково-пошуковий 
методи, навчальна дискусія; 
методи стимулювання і 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності 
здобувачів; словесно-наочні 
та словесно-практичні 
методи навчання 
(розповідь, пояснення, 
проблемні бесіди, навчальні 
дискусії, презентації, 
демонстрації, обговорення). 
Колаборативне навчання. 
Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, 
мозковий штурм, метод 
проектів, аналіз наукових 
статей). 

Поточний контроль: усне 
опитування, лабораторна 
робота, само- та 
взаємооцінювання, особиста 
рефлексія, поточний і 
підсумковий тестовий 
контроль. 
Творче групове завдання за 
обраною темою 
(презентації, доповіді, прес-
конференції, аналіз 
наукових статей).
Підсумкова форма 
контролю – залік

Радіоекологія Лекційні і практичні 
заняття, самостійна робота: 
метод проблемного викладу, 
метод застосування знань, 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи, 
навчальна дискусія; методи 
стимулювання і мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів; 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, навчальні дискусії, 
презентації, обговорення, 
аналіз схем, розв’язування 
задач). Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, аналіз 
наукових статей).

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, само- та 
взаємооцінювання, аналіз 
кейсів, аналіз наукових 
статей, розв’язування задач, 
тестовий контроль. Творче 
завдання за обраною темою 
(реферат, презентація, 
доповідь, есе).
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Вища математика Лекції, презентації, 
практичні заняття, 
самостійна робота.

Поточний контроль 
практичних і самостійних 
робіт, контрольні заміри 
(модулі), письмові роботи 
(реферати). Підсумкова 
форма контролю – 
письмовий екзамен.

Геологія з основами 
геоморфології

Лекції з презентаціями, 
використання навчальної і 
контрольної колекції 
поширених у земній корі 
мінералів і порід, дискусія; 
лабораторні заняття, 
самостійна робота. 

Поточний контроль: усне 
опитування під час захисту 
лабораторних робіт, 
тестовий контроль. 
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Гідроекологія Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота. 
Презентації, проблемні 
бесіди. Складання 
термінологічного словника. 
Електронне навчання в 
системі Moodle. Самостійна 
робота з науковою 

Поточний контроль 
лабораторних занять, 
модульний контроль, усне 
опитування, самоконтроль, 
тестовий контроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.



літературою та іншими 
інформаційними ресурсами, 
встановлення причинно-
наслідкових зв’язків.

Гідрологія Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти, 
спільні розробки, 
тьюторство*,  навчальні 
спільноти і т. д.) проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія.
Лекційна форма навчання: 
проведення лекцій; 
пояснення та наведення 
прикладів з діяльності 
водогосподарських, 
управлінських, 
природоохоронних 
організацій, дискусія, бесіда, 
ілюстрація, демонстрація.
Лабораторні роботи: 
методики аналізу 
гідрографічних та 
гідрологічних 
характеристик водних 
об’єктів; навички наочного 
представлення результатів 
досліджень (таблиці, 
діаграми, рисунки, 
картосхеми, світлини); 
аналіз та опис 
представлених матеріалів.

Поточний контроль: 
виконання та захист 
лабораторних робіт. 
Проміжний контроль: 
модульна звітність у формі 
тестових завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен (комбінований).

Ґрунтознавство Лекційні заняття з 
використання презентацій, 
таблиць, рисунків-схем; 
дискусії, бесіди; лабораторні 
заняття (обговорення, 
семінари, презентації 
результатів діагностики 
різних ґрунтів з 
використанням ґрунтових 
монолітів), самостійна 
робота.

Поточний контроль 
лабораторних занять, 
модульний контроль, 
тестова перевірка знань.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Екологія людини Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції;
практичні: інструктаж, 
пояснення, діалогово-
комунікаційні технології, 
доповіді, дискусії;
методи розвитку 
критичного мислення
(формування понять, 
висунення гіпотез,
інтерпретація даних, 
перевірка припущень);
творчі завдання, 
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів; індивідуальне і 
групове консультування; 
самостійна робота: 
проблемно-
пошуковий метод; методи 
дистанційного навчання 
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних
заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань
(рефератів, кейсів);
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
- комплексний іспит.

Екологія рослин Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, семінари-дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, інформаційні 

Поточний контроль:
- захист виконаних робіт на 
лабораторних заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- обговорення, дискусія, есе;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань;



технології та ресурси). 
Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, 
мозковий штурм,  
індивідуальні проектів). 
Творче індивідуальне 
завдання.
Форми навчання: лекції, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультації, робота в 
системі Moodle, 
самоконтроль.

- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
 обговорення самостійно 
виконаних завдань; 
- індивідуальні проекти з 
вирощування рослин в 
домашніх умовах за 
заданими параметрами

Загальна екологія і 
середовищезнавство

Навчальні методи:
•словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, семінари-дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, інформаційні 
технології та ресурси);
•інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, прес-
конференції, мозковий 
штурм,  метод проектів);
•творче індивідуальне 
завдання.
Форми навчання: лекції, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультації, робота в 
системі Moodle, 
самоконтроль.

Поточний контроль:
- захист виконаних робіт на 
лабораторних заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань;
- самоконтроль;
- щотижневий тестовий 
контроль (на платформі 
Moodle);
 обговорення самостійно 
виконаних завдань – 
- усне опитування за темами 
змістових модулів 
- підсумковий тестовий 
модуль.
Екзаменаційний контроль.

Картографічні методи 
і ГІС-технології в 
екології

Словесні методи (лекція, 
консультація, пояснення, 
бесіда),  наочні 
(ілюстрування схем, 
графіків, таблиць, приладів 
та інструментів), 
лабораторні заняття, 
самостійна робота.

Поточне оцінювання 
лабораторних і самостійних 
робіт; контрольні заміри 
(модулі). Підсумкова форма 
контролю – залік

Кваліфікаційна робота Словесно-практичні методи 
навчання (дискусії, 
проблемні бесіди, 
пояснення, обговорення, 
демонстрації, ілюстрації),  
діалогово комунікаційні 
технології, консультації.
Інструктаж; дослідницька 
діяльність,  науково-
дослідницький польові та 
лабораторні дослідження,  
камеральне опрацювання 
матеріалів, експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; 
підготовка проекту,  робота 
з бібліографічними та 
інформаційними 
матеріалами і ресурсами, 
методи розвитку 
критичного мислення, 
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь; робота на 
платформі Moodle.

-презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень;
-інші види індивідуальних 
завдань (метод портфоліо);
-наукові публікації;
-самоконтроль;
-наукова доповідь;
-публічний захист.



Метеорологія та 
кліматологія

Лекції з використанням 
мультимедійного 
забезпечення, дискусія, 
бесіда, ілюстрація, 
демонстрація, пояснення та 
наведення прикладів 
практичної діяльності.  
Практичні заняття: 
виконання практично-
розрахункових робіт, 
графічне і текстове 
оформлення, обговорення, 
презентація результатів 
дослідження; консультації, 
самостійна робота

Поточне оцінювання 
практичної частини курсу: 
усне опитування, письмове 
оформлення робіт і їх 
захист. Підсумкова форма 
контролю – екзамен 
(письмовий).

Фізика Лекції, презентації, групове 
навчання при допуску та 
виконанні лабораторних 
робіт,  індивідуальне 
навчання та дискусія при 
захисті звітів лабораторних 
робіт; самостійна робота.

Поточний контроль 
лабораторних і самостійних  
робіт.
Підсумкова форма 
контролю – письмовий 
екзамен.

Філософія Лекції (бесіди, розповіді, 
пояснення, ілюстрації, 
демонстрації), практичні 
заняття (вправи, дослідні 
роботи, практики), дискусії 
під час обговорення 
проблемних питань. 

Поточний контроль (усна 
доповідь, участь у дискусії, 
доповнення), опитування по 
лекційних темах.
Оцінка письмових завдань 
(тести, контрольні, творчі 
роботи). Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Хімія з основами 
біогеохімії

Лекції, презентації, бесіди, 
пояснення, консультації, 
колаборативне навчання, 
виконання лабораторних 
робіт для опанування 
практичних навиків, 
інструктаж, розв’язування 
задач,  дискусія, «мозковий 
штурм».

Поточне оцінювання 
лабораторних робіт, 
оформлення звітів, 
тестування, контрольні 
заміри (модулі). Підсумкова 
форма контролю – екзамен.

Біологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Лабораторні заняття, 
спостереження; самостійна 
робота.

Поточний контроль (тести), 
виконання лабораторних 
робіт, модульний контроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Вступ до екологічної 
діяльності

Лекційні і практичні 
заняття, самостійна робота: 
метод проблемного викладу, 
застосування знань, 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи; 
навчальна дискусія; методи 
стимулювання і мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів; 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, навчальні дискусії, 
презентації, обговорення). 
Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, прес-
конференції, мозковий 
штурм, робота в 
екокомандах, метод 
проектів). 

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, само- та 
взаємооцінювання, особиста 
рефлексія, поточний і 
підсумковий тестовий 
контроль. Творче 
індивідуальне завдання за 
обраною темою (реферат, 
презентація, доповідь). Есе.
Підсумкова форма 
контролю – залік

Сталий розвиток 
урбоекосистем

Лекційні заняття, 
практичні: презентації, 
демонстрація, ілюстрація, 

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, презентації 



проблемний виклад, 
діалогово-комунікаційні 
технології; проблемно-
пошукові, метод проектів, 
творчі завдання, кейси.
Інноваційні технології та 
інтерактивні методи 
навчання, прес-конференції, 
мозковий штурм. 
Колаборативне навчання 
(спільні проекти і розробки, 
робота в командах), методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
використання цифрових 
технологій та 
інформаційних ресурсів, 
Методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів).

результатів виконаних 
завдань та досліджень у 
проектах, само- та 
взаємооцінювання,  
поточний і підсумковий 
тестовий контроль, творче 
індивідуальне завдання 
(презентація, доповідь, есе, 
портфоліо), командні 
проекти, тестовий контроль 
(на платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль:  
комплексний іспит (усне 
опитування, тестовий 
контроль, захист проектів).

Збереження 
біотичного та 
ландшафтного 
різноманіття

Лекційні заняття, 
практичні: презентації, 
демонстрація, ілюстрація, 
проблемний виклад, 
діалогово-комунікаційні 
технології; проблемно-
пошукові, метод проектів, 
творчі завдання, кейси.
Інноваційні технології та 
інтерактивні методи 
навчання, прес-конференції, 
мозковий штурм. 
Колаборативне навчання 
(спільні проекти і розробки, 
робота в командах), методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
використання цифрових 
технологій та 
інформаційних ресурсів, 
Методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів).

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень у 
проектах, само- та 
взаємооцінювання,  
поточний і підсумковий 
тестовий контроль, творче 
індивідуальне завдання 
(презентація, доповідь, есе, 
портфоліо), командні 
проекти, тестовий контроль 
(на платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль:  
комплексний іспит (усне 
опитування, тестовий 
контроль, захист проектів).

Екологія тварин Лекційні заняття: метод 
проблемного викладу, 
методи стимулювання і 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності 
здобувачів. Словесно-наочні 
та словесно-практичні 
методи навчання 
(розповідь, пояснення, 
проблемні бесіди, дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, інформаційні 
технології та ресурси). 
Лабораторне заняття та 
самостійна робота: 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи, метод 
застосування знань, 
навчальна дискусія.

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, самостійне та 
колективне оцінювання. 
Тестовий контроль. Есе.
Підсумкова форма 
контролю – залік.

Екологія грибів Лекційні заняття: 
презентації, демонстрація, 
ілюстрація, проблемний 
виклад, комп’ютерні і 
мультимедійні методи, 
діалогово комунікаційні 
технології, пояснювально 

Поточний контроль: усне 
опитування, захист 
виконаних завдань на 
лабораторному обладнанні, 
реальних об’єктах тощо, 
само- та взаємооцінювання, 
творче індивідуальне 



ілюстративні. Лабораторні: 
інструктаж, дослідницький, 
експеримент, 
спостереження, 
демонстрація, наочні 
методи, проблемно 
пошукові, Обговорення, 
метод застосування знань, 
методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет програми, 
конструктори тестів), 
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів, творчі завдання, 
пошук і дослідження, кейси.

завдання за обраною темою 
(презентація, доповідь, есе), 
тестовий контроль (на 
платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль: 
комплексний іспит: усне 
опитування, тестовий 
контроль.

ПР05. Знати 
концептуальні 
основи 
моніторингу та 
нормування 
антропогенного
навантаження на 
довкілля.

Методи екологічних 
досліджень

Лекції, лабораторна робота, 
самостійна робота. Метод 
проблемного викладу, метод 
застосування знань, 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи, 
навчальна дискусія; методи 
стимулювання і мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів; 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, навчальні дискусії, 
презентації, демонстрації, 
обговорення). 
Колаборативне навчання. 
Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, 
мозковий штурм, метод 
проектів, аналіз наукових 
статей). 

Поточний контроль: усне 
опитування, лабораторна 
робота, само- та 
взаємооцінювання, особиста 
рефлексія, поточний і 
підсумковий тестовий 
контроль. 
Творче групове завдання за 
обраною темою 
(презентації, доповіді, прес-
конференції, аналіз 
наукових статей).
Підсумкова форма 
контролю – залік

Гідрологія Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти, 
спільні розробки, 
тьюторство*,  навчальні 
спільноти і т. д.) проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія.
Лекційна форма навчання: 
проведення лекцій; 
пояснення та наведення 
прикладів з діяльності 
водогосподарських, 
управлінських, 
природоохоронних 
організацій, дискусія, бесіда, 
ілюстрація, демонстрація.
Лабораторні роботи: 
методики аналізу 
гідрографічних та 
гідрологічних 
характеристик водних 
об’єктів; навички наочного 
представлення результатів 
досліджень (таблиці, 
діаграми, рисунки, 
картосхеми, світлини); 
аналіз та опис 
представлених матеріалів.

Поточний контроль: 
виконання та захист 
лабораторних робіт. 
Проміжний контроль: 
модульна звітність у формі 
тестових завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен (комбінований).

Моніторинг довкілля Лекційні і практичні 
заняття: презентації, 

Поточний контроль 
практичних занять, 



проблемні бесіди, дискусії, 
встановлення причинно-
наслідкових зв’язків; 
самостійна робота з 
науковою літературою та 
іншими інформаційними 
ресурсами; електронне 
навчання в системі Moodle. 

модульний контроль, усне 
опитування, самоконтроль, 
тестовий контроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Оцінка впливу на 
довкілля і нормування 
антропогенної 
діяльності

Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції; практичні: 
інструктаж, пояснення, 
діалогово-комунікаційні 
технології, доповіді, 
дискусії; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень); 
творчі завдання, 
використання 
інформаційних
технологій та ресурсів; 
індивідуальне і групове 
консультування;самостійна 
робота: проблемно-
пошуковий метод; методи 
дистанційного навчання
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних
заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- індивідуальні та групові 
завдання;
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
- комплексний іспит.

Радіоекологія Лекційні і практичні 
заняття, самостійна робота: 
метод проблемного викладу, 
метод застосування знань, 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи, 
навчальна дискусія; методи 
стимулювання і мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів; 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, навчальні дискусії, 
презентації, обговорення, 
аналіз схем, розв’язування 
задач). Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, аналіз 
наукових статей).

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, само- та 
взаємооцінювання, аналіз 
кейсів, аналіз наукових 
статей, розв’язування задач, 
тестовий контроль. Творче 
завдання за обраною темою 
(реферат, презентація, 
доповідь, есе).
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Екобезпека й 
управління в 
екологічній діяльності

Лекційні заняття: 
презентації, демонстрація, 
ілюстрація, проблемний 
виклад, комп’ютерні і 
мультимедійні методи, 
діалогово-комунікаційні 
технології, пояснювально-
ілюстративні.
Практичні заняття, 
спостереження, 
демонстрація, проблемно-
пошукові, творчі завдання, 
пошук і дослідження.
Індивідуальне завдання та 
самостійна робота

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, індивідуальне 
завдання (презентація, 
доповідь, реферат), тестовий 
контроль, самоконтроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен

ПР06. Виявляти 
фактори, що 
визначають 
формування 
ландшафтно-
біологічного 
різноманіття.

Транскордонні 
екологічні проблеми

Лекційні заняття: метод 
проблемного викладу, 
методи стимулювання і 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності 
здобувачів. Практичне 
заняття та самостійна 
робота: репродуктивний, 

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, само- та 
взаємооцінювання, особиста 
рефлексія. Творче 
індивідуальне завдання за 
обраною темою (реферат, 
презентація, доповідь). 



частково-пошуковий 
методи, метод застосування 
знань, навчальна дискусія.

Тестовий контроль. Есе.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен

Екологія тварин Лекційні заняття: метод 
проблемного викладу, 
методи стимулювання і 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності 
здобувачів. Словесно-наочні 
та словесно-практичні 
методи навчання 
(розповідь, пояснення, 
проблемні бесіди, дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, інформаційні 
технології та ресурси). 
Лабораторне заняття та 
самостійна робота: 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи, метод 
застосування знань, 
навчальна дискусія.

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, самостійне та 
колективне оцінювання. 
Тестовий контроль. Есе.
Підсумкова форма 
контролю – залік.

Збереження 
біотичного та 
ландшафтного 
різноманіття

Лекційні заняття, 
практичні: презентації, 
демонстрація, ілюстрація, 
проблемний виклад, 
діалогово-комунікаційні 
технології; проблемно-
пошукові, метод проектів, 
творчі завдання, кейси.
Інноваційні технології та 
інтерактивні методи 
навчання, прес-конференції, 
мозковий штурм. 
Колаборативне навчання 
(спільні проекти і розробки, 
робота в командах), методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
використання цифрових 
технологій та 
інформаційних ресурсів, 
Методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів).

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень у 
проектах, само- та 
взаємооцінювання,  
поточний і підсумковий 
тестовий контроль, творче 
індивідуальне завдання 
(презентація, доповідь, есе, 
портфоліо), командні 
проекти, тестовий контроль 
(на платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль:  
комплексний іспит (усне 
опитування, тестовий 
контроль, захист проектів).

Ґрунтознавство Лекційні заняття з 
використання презентацій, 
таблиць, рисунків-схем; 
дискусії, бесіди; лабораторні 
заняття (обговорення, 
семінари, презентації 
результатів діагностики 
різних ґрунтів з 
використанням ґрунтових 
монолітів), самостійна 
робота.

Поточний контроль 
лабораторних занять, 
модульний контроль, 
тестова перевірка знань.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Навчальна практика зі 
збереження 
біорізноманіття

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація), консультації з 
керівником практики, 
діалогово-комунікаційні 
технології. Інструктаж; 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження метод 
інструментальних 

Поточне опитування: усне,  
тестовий контроль на 
платформі Moodle,
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
взаємооцінювання,
самоконтроль;
оцінювання командної 
роботи та проектів,
оцінювання звітів,
захист практики.



досліджень; командна 
робота (проект, кейси), 
робота з бібліографічними 
та інформаційними 
ресурсами,  методи розвитку 
критичного мислення, 
інтеграційні методи, що 
забезпечують інтеграцію 
міжпредметних знань і 
вмінь робота на платформі 
Moodle.

ПР07. Розв’язувати 
проблеми у сфері 
захисту 
навколишнього 
середовища із 
застосуванням 
загальноприйняти
х та/або 
стандартних 
підходів та 
міжнародного і 
вітчизняного 
досвіду.

Безпека 
життєдіяльності і 
охорона праці

Словесні методи (лекції, 
бесіди, дискусії), наочні 
методи (мультимедійні 
презентації), практичні 
методи (розрахункові 
вправи), проблемно-
пошукові, електронне 
навчання на платформі 
Moodle, самостійна робота.

Письмовий контроль, 
індивідуальні завдання, 
тестовий контроль. 
Підсумкова форма 
контролю – залік.

Екологія тварин Лекційні заняття: метод 
проблемного викладу, 
методи стимулювання і 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності 
здобувачів. Словесно-наочні 
та словесно-практичні 
методи навчання 
(розповідь, пояснення, 
проблемні бесіди, дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, інформаційні 
технології та ресурси). 
Лабораторне заняття та 
самостійна робота: 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи, метод 
застосування знань, 
навчальна дискусія.

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, самостійне та 
колективне оцінювання. 
Тестовий контроль. Есе.
Підсумкова форма 
контролю – залік.

Транскордонні 
екологічні проблеми

Лекційні заняття: метод 
проблемного викладу, 
методи стимулювання і 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності 
здобувачів. Практичне 
заняття та самостійна 
робота: репродуктивний, 
частково-пошуковий 
методи, метод застосування 
знань, навчальна дискусія.

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, само- та 
взаємооцінювання, особиста 
рефлексія. Творче 
індивідуальне завдання за 
обраною темою (реферат, 
презентація, доповідь). 
Тестовий контроль. Есе.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен

Виробнича практика Словесно-практичні методи 
(дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, обговорення, 
демонстрації, ілюстрація), 
консультації з науковим 
керівником і керівником 
практики, діалогово-
комунікаційні технології, 
інструктаж,
дослідницька діяльність, 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами; 
методи розвитку 
критичного мислення;
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів;

тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
захист проектів,
взаємооцінювання,
самоконтроль,
тестові завдання,
оцінювання щоденника 
практика, звітних 
матеріалів,
захист практики,
диференційований залік.



структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, робота на 
платформі Moodle.

Екологія людини Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції; практичні: 
інструктаж, пояснення, 
діалогово-комунікаційні 
технології, доповіді, 
дискусії; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень);
творчі завдання, 
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів; індивідуальне і 
групове консультування; 
самостійна робота: 
проблемно-пошуковий 
метод; методи 
дистанційного навчання
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних
заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань
(рефератів, кейсів);
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
- комплексний іспит.

Іноземна мова Практичні заняття 
(колаборативне та проєктне 
навчання, бесіди, робота в 
групах, дискусії, презентації, 
виконання письмових 
проєктів); самостійна 
робота.

Поточний контроль на 
заняттях, модульні тести, 
домашнє читання, творча 
письмова робота, усна 
презентація. 
Підсумкова форма 
контролю: залік (вкінці І 
сем.), іспит (вкінці ІІ сем.).

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація), 
консультації з науковим 
керівником і керівником 
практики, діалогово-
комунікаційні технології, 
інструктаж;
дослідницька діяльність, 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами; 
методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, робота на 

тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
захист проектів,
взаємооцінювання,
самоконтроль;
захист практики,
диференційований залік



платформі Moodle
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів

Оцінка впливу на 
довкілля і нормування 
антропогенної 
діяльності

Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції; практичні: 
інструктаж, пояснення, 
діалогово-комунікаційні 
технології, доповіді, 
дискусії; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень); 
творчі завдання, 
використання 
інформаційних
технологій та ресурсів; 
індивідуальне і групове 
консультування;самостійна 
робота: проблемно-
пошуковий метод; методи 
дистанційного навчання
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних
заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- індивідуальні та групові 
завдання;
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
- комплексний іспит.

Природоохоронне 
законодавство та 
екологічне право

Презентації, лекції, 
інтерактивне навчання 
(мозковий штурм, робота в 
малих групах, коопероване 
навчання), розробка та 
представлення проектів, 
дискусія;  практичні 
заняття, самостійної роботи

Оцінюється робота на 
практичних заняттях, 
модульний контроль, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
контролю – залік.

ПР08. Уміти 
проводити пошук 
інформації з 
використанням 
відповідних джерел 
для прийняття 
обґрунтованих 
рішень.

Кваліфікаційна робота Словесно-практичні методи 
навчання (дискусії, 
проблемні бесіди, 
пояснення, обговорення, 
демонстрації, ілюстрації),  
діалогово комунікаційні 
технології, консультації.
Інструктаж; дослідницька 
діяльність,  науково-
дослідницький польові та 
лабораторні дослідження,  
камеральне опрацювання 
матеріалів, експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; 
підготовка проекту,  робота 
з бібліографічними та 
інформаційними 
матеріалами і ресурсами, 
методи розвитку 
критичного мислення, 
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь; робота на 
платформі Moodle.

-презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень;
-інші види індивідуальних 
завдань (метод портфоліо);
-наукові публікації;
-самоконтроль;
-наукова доповідь;
-публічний захист.

Моніторинг довкілля Лекційні і практичні 
заняття: презентації, 
проблемні бесіди, дискусії, 
встановлення причинно-
наслідкових зв’язків; 
самостійна робота з 
науковою літературою та 
іншими інформаційними 
ресурсами; електронне 
навчання в системі Moodle. 

Поточний контроль 
практичних занять, 
модульний контроль, усне 
опитування, самоконтроль, 
тестовий контроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.



Навчальна екологічна 
практика

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація),  консультації з 
керівником практики, 
діалогово комунікаційні 
технології,  Інструктаж; 
польові та лабораторні 
дослідження,  камеральне 
опрацювання матеріалів 
експеримент, 
спостереження метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту,  робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
методи розвитку 
критичного мислення, 
інтеграційні методи, що 
забезпечують інтеграцію 
міжпредметних знань і 
вмінь робота на платформі 
Moodle використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів

Поточне опитування: усне 
тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень;
взаємооцінювання,
самоконтроль;
захист практики

Фізика Лекції, презентації, групове 
навчання при допуску та 
виконанні лабораторних 
робіт,  індивідуальне 
навчання та дискусія при 
захисті звітів лабораторних 
робіт; самостійна робота.

Поточний контроль 
лабораторних і самостійних  
робіт.
Підсумкова форма 
контролю – письмовий 
екзамен.

Екологія рослин Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, семінари-дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, інформаційні 
технології та ресурси). 
Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, 
мозковий штурм,  
індивідуальні проектів). 
Творче індивідуальне 
завдання.
Форми навчання: лекції, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультації, робота в 
системі Moodle, 
самоконтроль.

Поточний контроль:
- захист виконаних робіт на 
лабораторних заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- обговорення, дискусія, есе;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань;
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
 обговорення самостійно 
виконаних завдань; 
- індивідуальні проекти з 
вирощування рослин в 
домашніх умовах за 
заданими параметрами.

Екологія людини Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції; практичні: 
інструктаж, пояснення, 
діалогово-комунікаційні 
технології, доповіді, 
дискусії; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень);
творчі завдання, 
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів; індивідуальне і 
групове консультування; 

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних
заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань
(рефератів, кейсів);
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
- комплексний іспит.



самостійна робота: 
проблемно-пошуковий 
метод; методи 
дистанційного навчання
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

Виробнича практика Словесно-практичні методи 
(дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, обговорення, 
демонстрації, ілюстрація), 
консультації з науковим 
керівником і керівником 
практики, діалогово-
комунікаційні технології, 
інструктаж,
дослідницька діяльність, 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами; 
методи розвитку 
критичного мислення;
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів;
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, робота на 
платформі Moodle.

тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
захист проектів,
взаємооцінювання,
самоконтроль,
тестові завдання,
оцінювання щоденника 
практика, звітних 
матеріалів,
захист практики,
диференційований залік.

Екологія грибів Лекційні заняття: 
презентації, демонстрація, 
ілюстрація, проблемний 
виклад, комп’ютерні і 
мультимедійні методи, 
діалогово-комунікаційні 
технології, пояснювально-
ілюстративні.
Лабораторні: інструктаж, 
дослідницький, 
експеримент, 
спостереження, 
демонстрація, наочні 
методи, проблемно-
пошукові,
Обговорення, метод 
застосування знань, методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів), 
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів, творчі завдання, 
пошук і дослідження, кейси

Поточний контроль: усне 
опитування, захист 
виконаних завдань на 
лабораторному обладнанні, 
реальних об’єктах тощо, 
само- та взаємооцінювання, 
творче індивідуальне 
завдання за обраною темою 
(презентація, доповідь, есе), 
тестовий контроль (на 
платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль: 
комплексний іспит: усне 
опитування, тестовий 
контроль.

ПР04. 
Використовувати 
принципи 
управління, на яких 
базується система 
екологічної безпеки.

Радіоекологія Лекційні і практичні 
заняття, самостійна робота: 
метод проблемного викладу, 
метод застосування знань, 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи, 
навчальна дискусія; методи 

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, само- та 
взаємооцінювання, аналіз 
кейсів, аналіз наукових 
статей, розв’язування задач, 
тестовий контроль. Творче 



стимулювання і мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів; 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, навчальні дискусії, 
презентації, обговорення, 
аналіз схем, розв’язування 
задач). Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, аналіз 
наукових статей).

завдання за обраною темою 
(реферат, презентація, 
доповідь, есе).
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

Екобезпека й 
управління в 
екологічній діяльності

Лекційні заняття: 
презентації, демонстрація, 
ілюстрація, проблемний 
виклад, комп’ютерні і 
мультимедійні методи, 
діалогово-комунікаційні 
технології, пояснювально-
ілюстративні.
Практичні заняття, 
спостереження, 
демонстрація, проблемно-
пошукові, творчі завдання, 
пошук і дослідження.
Індивідуальне завдання та 
самостійна робота

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, індивідуальне 
завдання (презентація, 
доповідь, реферат), тестовий 
контроль, самоконтроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен

Оцінка впливу на 
довкілля і нормування 
антропогенної 
діяльності

Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції; практичні: 
інструктаж, пояснення, 
діалогово-комунікаційні 
технології, доповіді, 
дискусії; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень); 
творчі завдання, 
використання 
інформаційних
технологій та ресурсів; 
індивідуальне і групове 
консультування;самостійна 
робота: проблемно-
пошуковий метод; методи 
дистанційного навчання
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних
заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- індивідуальні та групові 
завдання;
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
- комплексний іспит.

Управління та 
поводження з 
відходами, 
біодеградація

Навчальні методи:
•словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, семінари-дискусії, 
презентації, доповіді, 
обговорення, ілюстрації, 
демонстрації, екскурсії, 
інформаційні технології та 
ресурси);
•інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, прес-
конференції, мозковий 
штурм,  метод проектів (в 
тому числі колективних);
•творче індивідуальне 
завдання.
Форми навчання: лекції, 
лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультації, робота в 

Поточний контроль:
- усне опитування;
-захист результатів 
лабораторних робіт 
- участь у колективному 
(командному) проекті;
- виконання завдань після 
екскурсій;
-самостійна робота;
- тестовий контроль,
-підсумковий тестовий 
модуль.
Екзаменаційний контроль 



системі Moodle, 
самоконтроль.

Сталий розвиток 
урбоекосистем

Лекційні заняття, 
практичні: презентації, 
демонстрація, ілюстрація, 
проблемний виклад, 
діалогово-комунікаційні 
технології; проблемно-
пошукові, метод проектів, 
творчі завдання, кейси.
Інноваційні технології та 
інтерактивні методи 
навчання, прес-конференції, 
мозковий штурм. 
Колаборативне навчання 
(спільні проекти і розробки, 
робота в командах), методи 
розвитку критичного 
мислення (формування 
понять, висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
використання цифрових 
технологій та 
інформаційних ресурсів, 
Методи дистанційного 
навчання (платформа 
Moodle, Інтернет-програми, 
конструктори тестів).

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень у 
проектах, само- та 
взаємооцінювання,  
поточний і підсумковий 
тестовий контроль, творче 
індивідуальне завдання 
(презентація, доповідь, есе, 
портфоліо), командні 
проекти, тестовий контроль 
(на платформі Moodle); 
самоконтроль.
Підсумковий контроль:  
комплексний іспит (усне 
опитування, тестовий 
контроль, захист проектів).

Методи екологічних 
досліджень

Лекції, лабораторна робота, 
самостійна робота. Метод 
проблемного викладу, метод 
застосування знань, 
репродуктивний, частково-
пошуковий методи, 
навчальна дискусія; методи 
стимулювання і мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів; 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (розповідь, 
пояснення, проблемні 
бесіди, навчальні дискусії, 
презентації, демонстрації, 
обговорення). 
Колаборативне навчання. 
Інтерактивні методи 
навчання (кейс-методи 
аналізу конкретних 
екологічних ситуацій, 
мозковий штурм, метод 
проектів, аналіз наукових 
статей). 

Поточний контроль: усне 
опитування, лабораторна 
робота, само- та 
взаємооцінювання, особиста 
рефлексія, поточний і 
підсумковий тестовий 
контроль. 
Творче групове завдання за 
обраною темою 
(презентації, доповіді, прес-
конференції, аналіз 
наукових статей).
Підсумкова форма 
контролю – залік

ПР09. 
Демонструвати 
навички 
оцінювання 
непередбачуваних 
екологічних 
проблем і 
обдуманого вибору 
шляхів їх 
вирішення.

Виробнича практика Словесно-практичні методи 
(дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, обговорення, 
демонстрації, ілюстрація), 
консультації з науковим 
керівником і керівником 
практики, діалогово-
комунікаційні технології, 
інструктаж,
дослідницька діяльність, 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами; 
методи розвитку 
критичного мислення;
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів;

тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
захист проектів,
взаємооцінювання,
самоконтроль,
тестові завдання,
оцінювання щоденника 
практика, звітних 
матеріалів,
захист практики,
диференційований залік.



структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, робота на 
платформі Moodle.

Вища математика Лекції, презентації, 
практичні заняття, 
самостійна робота.

Поточний контроль 
практичних і самостійних 
робіт, контрольні заміри 
(модулі), письмові роботи 
(реферати). Підсумкова 
форма контролю – 
письмовий екзамен.

Екологія людини Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції; практичні: 
інструктаж, пояснення, 
діалогово-комунікаційні 
технології, доповіді, 
дискусії; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень);
творчі завдання, 
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів; індивідуальне і 
групове консультування; 
самостійна робота: 
проблемно-пошуковий 
метод; методи 
дистанційного навчання
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних
заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- контроль виконання 
індивідуальних завдань
(рефератів, кейсів);
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
- комплексний іспит.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації, 
ілюстрація), 
консультації з науковим 
керівником і керівником 
практики, діалогово-
комунікаційні технології, 
інструктаж;
дослідницька діяльність, 
польові та лабораторні 
дослідження, камеральне 
опрацювання матеріалів, 
експеримент, 
спостереження, метод 
інструментальних 
досліджень; підготовка 
проекту, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами; 
методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень), 
структурно-логічні 
технології, що забезпечують 
логічну послідовність 
постановки і вирішення  
завдань; інтеграційні 
методи, що забезпечують 
інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, робота на 

тестовий контроль, 
презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень,
захист проектів,
взаємооцінювання,
самоконтроль;
захист практики,
диференційований залік



платформі Moodle
використання 
інформаційних технологій 
та ресурсів

Метеорологія та 
кліматологія

Лекції з використанням 
мультимедійного 
забезпечення, дискусія, 
бесіда, ілюстрація, 
демонстрація, пояснення та 
наведення прикладів 
практичної діяльності.  
Практичні заняття: 
виконання практично-
розрахункових робіт, 
графічне і текстове 
оформлення, обговорення, 
презентація результатів 
дослідження; консультації, 
самостійна робота

Поточне оцінювання 
практичної частини курсу: 
усне опитування, письмове 
оформлення робіт і їх 
захист. Підсумкова форма 
контролю – екзамен 
(письмовий).

Оцінка впливу на 
довкілля і нормування 
антропогенної 
діяльності

Словесно-наочні методи: 
лекції, презентації, 
демонстрація, проблемні 
лекції; практичні: 
інструктаж, пояснення, 
діалогово-комунікаційні 
технології, доповіді, 
дискусії; методи розвитку 
критичного мислення 
(формування понять, 
висунення гіпотез, 
інтерпретація даних, 
перевірка припущень); 
творчі завдання, 
використання 
інформаційних
технологій та ресурсів; 
індивідуальне і групове 
консультування;самостійна 
робота: проблемно-
пошуковий метод; методи 
дистанційного навчання
(платформи Moodle, Zoom, 
комп’ютерні програми).

- поточний контроль, усне 
опитування;
- захист виконаних робіт на 
практичних
заняттях;
- презентація результатів 
виконаних завдань;
- індивідуальні та групові 
завдання;
- самоконтроль;
- тестовий контроль (на 
платформі Moodle);
- комплексний іспит.

Екобезпека й 
управління в 
екологічній діяльності

Лекційні заняття: 
презентації, демонстрація, 
ілюстрація, проблемний 
виклад, комп’ютерні і 
мультимедійні методи, 
діалогово-комунікаційні 
технології, пояснювально-
ілюстративні.
Практичні заняття, 
спостереження, 
демонстрація, проблемно-
пошукові, творчі завдання, 
пошук і дослідження.
Індивідуальне завдання та 
самостійна робота.

Поточний контроль: усне 
опитування, практична 
робота, індивідуальне 
завдання (презентація, 
доповідь, реферат), тестовий 
контроль, самоконтроль.
Підсумкова форма 
контролю – екзамен.

 


