
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 11370 Біологія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 091 Біологія

 
 

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 11370

Назва ОП Біологія

Галузь знань 09 Біологія

Спеціальність 091 Біологія

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, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр
 

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

кафедра біофізики та біоінформатики, кафедра біохімії, кафедра 
ботаніки, кафедра генетики та біотехнології, кафедра зоології, кафедра 
мікробіології, кафедра фізіології людини і тварин, кафедра фізіології та 
екології рослин

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

кафедра українського прикладного мовознавства, кафедра історичного 
краєзнавства, кафедра теорії та історії культури, кафедра філософії, 
кафедра іноземних мов для природничих факультетів, кафедра класичної 
філології, кафедра фізичного виховання та спорту, кафедра математичної 
економіки, економетрії, фінансової та страхової математики, кафедра 
неорганічної хімії, кафедра органічної хімії, кафедра аналітичної хімії, 
кафедра експериментальної фізики, кафедра екології, кафедра безпеки 
життєдіяльності

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Львів, вул. Грушевського, 4; вул. Саксаганського, 1; вул. Кирила і 
Мефодія, 6; 
вул. Кирила і Мефодія, 8; 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 401049

ПІБ гаранта ОП Хамар Ігор Степанович

Посада гаранта ОП Декан

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

ihor.khamar@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-701-30-96

Додатковий телефон гаранта ОП +38(063)-520-70-65
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Початок підготовки фахівців-біологів у Львівському національному університеті імені Івана Франка формально 
стартував у 1944 році, коли на базі природничого факультету був утворений біологічний факультет як окремий 
підрозділ університету із денною, вечірньою та заочною формами навчання. На даний час навчання проводиться за 
двома формами – не лише денною, але й заочною, що дає можливість здобувачам освіти поєднувати навчання із 
трудовою діяльністю. До прийняття Закону "Про вищу освіту"  на факультеті здійснювалася підготовка здобувачів 
за спеціальністю «Біологія*», які отримували кваліфікацію «Біолог, вчитель біології і хімії». У 2016 році була 
розроблена ОП з підготовки біологів із врахуванням переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти. У 2019 році була впроваджена нова ОП із врахуванням Стандарту вищої освіти України. У 
2022 році розроблена нова ОП «Біологія» підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у відповідності 
до внутрішніх та зовнішніх викликів щодо підготовки фахівців-біологів. Всі редакції описів ОП були створені, 
спираючися на багаторічний досвід підготовки фахівців-біологів на факультеті, у провідних вітчизняних та 
закордонних закладах вищої освіти, а також із урахуванням сучасних тенденцій розвитку біології в Україні та світі, 
порад і побажань стейкхолдерів. 
Класична університетська освіта, високий рівень теоретичної та практичної підготовки, сформований у стінах 
університету науковий світогляд, навички організації та здійснення професійної діяльності, вміння застосовувати 
отримані знання на практиці дозволяють випускникам ОП бути конкурентоспроможними, з легкістю інтегруватися 
в процес науково-практичної діяльності, продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

 
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 З ОД З

1 курс 2022 - 2023 96 86 9 0 0

2 курс 2021 - 2022 148 121 13 3 0

3 курс 2020 - 2021 149 112 16 16 0

4 курс 2019 - 2020 175 142 8 49 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 30368 Лабораторна діагностика біологічних систем
11370 Біологія

другий (магістерський) рівень 7478 Фізіологія людини та тварин
9129 Генетика
9604 Фізіологія рослин
9730 Ботаніка
10421 Зоологія
10632 Біофізика
11282 Лабораторна діагностика біологічних систем
11369 Біохімія
17611 Генетика та біотехнологія
9127 Мікробіологія
22730 Збереження біорізноманіття

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

36747 Біологія
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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 ОПП 091-Біологія 2022.pdf lhoSfBP+CJ05P3W0Ui0hsBcT2AW1owKPt11FUL7ef2Q=

Навчальний план за ОП Навчальний план денна 2022.pdf U/llh8nI0CqwC9NW4bIGl8sL22miwjimC6AChZJChCI=

Навчальний план за ОП Навчальний план заочна 2022.pdf hwoKqdY4ms42jDWMlpVNBOxyV6xRX12El8I8V/PSrOY
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 1- І.Данилик.pdf AwSllPQktochIrNIVFDlBjsk6RIS4R3HirPP1z8gS8I=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2 - Ю.Салига.pdf ++ir7m0lH8RTHoKfoDZ9WVEEmqdBClTK9F//F6cdF6
A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 3 - І.Настасяк.pdf pllxAaAIHdUhgDdAJESulpTICkFgDKeYj0XSTfaStHM=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Основними цілями ОП є підготовка фахівців-біологів, здатних розв’язувати складні задачі та вирішувати практичні 
проблеми у сфері біології, включаючи дослідження біологічних об’єктів, явищ і процесів на різних рівнях 
організації живої природи із застосуванням для цього законів, теорій та методів природничих наук. 
Студентоцентроване навчання та диверсифікація підготовки, що забезпечені вибірковою складовою ОП, дозволяють 
здобувачам освіти максимально повно і з урахуванням особистих інтересів побудувати власну освітню траєкторію. 
Головною особливістю ОП є навчання через навчальну практику на стаціонарах біологічного факультету 
(Високогірний біологічний стаціонар с.Кваси Рахівського району Закарпатської області та Шацький біолого-
географічний стаціонар Волинської області), виробничу та переддипломну практики (у навчальних і наукових 
лабораторіях університету, наукових установах та на виробництві). Факультет є одним із лідерів у біологічній 
науково-дослідній сфері в Україні, виконавцем міжнародних грантів, держбюджетних та госпдоговірних тем. До їх 
виконання залучаються студенти, що дає їм можливість набувати додаткових компетентностей з виконання 
наукової проєктної роботи та поглиблених знань у галузі біології. Змістовна складова ОП, яка сформована з 
урахуванням потреб ринку праці, та науково-практична підготовка на рівні найвищих міжнародних вимог 
забезпечують виховання конкурентоздатних на внутрішньому та міжнародному ринку праці фахівців.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Основною метою освітньої діяльності університету є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на 
національному і міжнародному ринку праці фахівців для наукових та освітніх установ, органів державної влади та 
управління, підприємств усіх форм власності за всіма рівнями ВО в усіх сферах освіти (відповідно до міжнародних і 
вітчизняних класифікацій освіти), утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf). Цілі ОП визначені в контексті місії та стратегії 
університету (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf), де зазначено місію і візію: 
«Формування особистості – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу; Львівський університет – 
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класичний університет України з тривалими академічними традиціями та цінностями, побудований на засадах 
інтеграції освіти, наукових досліджень та інновацій – утверджує принципи самоорганізації, університетської 
автономії, студентоцентризму; гарантує якість навчання та забезпечує ринок праці висококваліфікованими 
конкурентоспроможними фахівцями». А саме, ОП забезпечує реалізацію таких стратегічних цілей: залучення 
талановитої мотивованої молоді, розвиток освітнього процесу та підтримка якості освіти, сприяння міжнародній 
співпраці студентів і викладачів, забезпечення виконання програми інформатизації з метою оптимальної та 
ефективної організації навчальної, наукової, управлінської діяльності, формування суспільних цінностей, сприяння 
розвитку людського потенціалу в університеті. 

 

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

Здобувачі вищої освіти впливають на формування ОП через органи студентського самоврядування і своїх 
представників у Вченій раді університету та Вченій раді факультету, де відбулося обговорення ОП, її мети, завдань, 
переліку навчальних дисциплін, програмних результатів навчання і навчального плану (протокол № 7/21 від 13 
квітня 2022 р). Здобувачі вищої освіти Анжеліка Кульчицька і Діана Луцьович, які були у складі робочих груп 
відповідно ОП 2022 р. і ОП 2019 р., є членами Вченої ради факультету. Здобувачі освіти мають можливість 
висловити свої погляди щодо ОП на зустрічах із гарантом, засіданнях робочої групи, через анонімні опитування. 

- роботодавці

Представники роботодавців:
- залучені до викладання навчальних дисциплін; 
- є головами ЕК (Іскра Р.Я. – д.б.н., Інститут біології тварин; Капрусь І.Я. – д.б.н., Державний природознавчий 
музей; Федорович Д.В. – д.б.н., Інститут біології клітини), завданням якої є атестація випускників ОП у формі 
захисту кваліфікаційної роботи; 
- є учасниками наукових конференцій. 
Результатом співпраці з ними є внесення в ОП блоків вибіркових дисциплін, які дозволяють студентам легко 
інтегруватися в процес науково-практичної діяльності за обраним біологічним напрямом. 
На факультеті проводяться засідання Методичної ради факультету і роботодавців, де розглядаються основні 
положення ОП, які реалізуються на факультеті. Рекомендації учасників таких засідань стосовно наповнення 
програми враховуються під час оновлення навчальних планів чи ОП, укладання договорів з потенційними 
роботодавцями щодо проходження виробничих і передипломних практик у наукових установах та на виробництві і 
можливості майбутнього працевлаштування випускників за наявності вакантних місць. Згідно з цими договорами 
здобувачі вищої освіти ОП проходять виробничі і переддипломні практики в наукових установах НАН і НААН 
України, у лабораторіях медико-біологічного профілю і на виробництві м.Львова і Львівської області. 
Університет провів анкетування роботодавців щодо актуальних тенденцій на ринку праці 
(https://lnu.edu.ua/surveying-employers-regarding-current-trends/), згідно з яким роботодавці найбільш зацікавлені 
практикантами у фінансовій, біологічній та юридичній сферах. 

- академічна спільнота

ОП розглядалася на засіданнях робочої групи та вченій раді факультету (протокол № 7/21 від 13 квітня 2022 р). 
Перелік вибіркових освітніх компонентів ОП, впровадження інноваційних технологій і методів навчання, які 
висвітлено у силабусах навчальних дисциплін систематично обговорюється на кафедрах факультету. Силабуси 
складали науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання відповідної дисципліни, та розглядали на 
засіданні відповідних кафедр і методичної ради факультету. На всіх цих етапах науково-педагогічні працівники 
мають безпосередню змогу впливати на формування цілей і програмних результатів навчання. Зокрема доцент 
кафедри зоології Дикий І.В., учасник чотирьох експедицій на Антарктичну станцію «Академік Вернадський», 
аргументував важливість проходження навчальних практик на стаціонарах університету. 

- інші стейкхолдери

Гарант програми співпрацює з випускниками цієї ОП, які начаються на другому (магістерському) та третьому 
(освітньо-науковому) рівнях вищої освіти, щодо оновлення навчальних дисциплін циклу професійної та практичної 
підготовки.

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

Тенденції розвитку спеціальності відслідковуються шляхом неперервної співпраці з представниками галузевих 
громадських організацій та об’єднань, академічної спільноти, участі у конкурсах наукових проектів. Аналіз ринку 
праці відбувається шляхом обробки офіційних відкритих даних, інформації, розміщеної на Інтернет-ресурсах з 
працевлаштування (work.ua, jobs.ua/city/lvov_jobs), проведення відкритих зустрічей із роботодавцями. У пріоритеті 
на ринку праці є спеціалісти, які здатні застосовувати сучасні інформаційні технології для інформаційного 
забезпечення професійної діяльності (ПР02), володіють навичками оцінювання непередбачуваних біологічних 
проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення (ПР05), вміють проектувати траєкторію професійного росту й 
особистого розвитку, застосовуючи набуті знання (ПР07). Відповіддю на потреби ринку праці стало формування 8 
блоків професійно-орієнтованих дисциплін на денній та 2 блоків на заочній формах навчання, що зумовлено 
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індивідуальною освітньою траєкторією та кількістю студентів. На денній формі студенти проходять виробничі і 
переддипломні практики на базі наукових установ і на виробництві із біотехнологічним процесом. Студенти заочної 
форми навчання працюють здебільшого у лабораторіях медико-біологічного профілю. Вибіркова компонента ОП 
містить дисципліни, що дають можливість підвищити ефективність набуття майбутньої професійної кваліфікації з 
урахуванням обраного біологічного напряму підготовки.

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

Соціально-економічні вимоги диктують необхідність удосконалення регіонального ринку праці, підготовки фахівців, 
що отримали певну біологічну кваліфікацію. Аналіз ринку праці дозволяє визначитись з напрямками 
удосконалення ОП з урахуванням попиту на спеціальність, зміну вимог до кандидатів на працевлаштування на 
регіональному рівні. Значна частка серед здобувачів ВО – мешканці Львівської та сусідніх областей. У західному 
регіоні України зосереджена велика кількість державних і приватних клініко-діагностичних лабораторій України – 
вагомого сектору працевлаштування випускників. Згідно з консультаціями з роботодавцями, переважну частку 
складають біохімічні, молекулярно-генетичні та мікробіологічні дослідження, що було враховано при формуванні 
блоків професійно-орієнтованих дисциплін. Велика кількість об’єктів природно-заповідного фонду (заповідників, 
природних парків тощо), транскордонні міграційні коридори тварин, інтенсивні процеси інвазії тварин і рослин 
зумовлюють необхідність підготовки біологів – фахівців зі збереження біорізноманіття.
До змісту ОП включені навчальні дисципліни, що забезпечують реалізацію актуальних компетентностей у 
галузевому контексті, що дозволяє формувати затребуваних фахівців, здатних здійснювати професійну діяльність на 
галузевому рівні.

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

У процесі підготовки ОП було враховано досвід ОП ЗВО України та закордонних університетів: Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 
Волинського національного університету імені Лесі Українки, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Pomorska w Slupsku.
Окремі обов’язкові та вибіркові компоненти формувалися з урахуванням досвіду закордонних університетів, що 
дозволяє здобувачам освіти здійснювати навчання та стажування на їх базі за програмами академічної мобільності; 
враховано міжнародний досвід науково-дослідницького навчання.
Загальна практична спрямованість ОП, диверсифікація вибіркової складової, цілісність та комплексність 
навчального плану, органічна кореляція компетентностей та очікуваних ПРН, їх зрозумілість та прозорість для 
здобувачів освіти надають їй суттєвих конкретних переваг у порівнянні з іншими вітчизняними та іноземними 
аналогами.

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

Редакція ОП 2022 року повністю відповідає вимогам Стандарту ВО України (перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти, галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія»). Усі результати навчання, визначені Стандартом 
ВО, можуть бути досягнуті опануванням обов’язкових компонент ОП, а також додатково підкріплені – вибірковими 
компонентами.

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?

-

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

ОП орієнтована на формування у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти загальних і фахових 
компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності за спеціальністю 091 «Біологія» та можливості 
навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Зміст ОП акцентований на формуванні розвитку 
професійних компетентностей і повністю відповідає предметній області спеціальності: вивчення структури, функції і 
процесів життєдіяльності біологічних систем різного рівня організації; закономірностей протікання онто- та 
філогенезу і сукцесійної динаміки; біорізноманіття та еволюції живих систем, їх взаємодії з навколишнім 
середовищем, реакцій за різних умов існування; значення живих істот у біосфері, народному господарстві, охороні 
здоров’я. 
Обсяг кредитів ЄКТС в ОП становить 240, що є необхідним і достатнім для здобуття бакалаврського рівня вищої 
освіти, а наявні освітні компоненти цілком відповідають теоретичному змісту предметної області спеціальності і 
систематизовані таким чином, щоб забезпечити належний рівень його розуміння здобувачами вищої освіти. Зміст 
ОП має чітку структуру (8 семестрів). Освітні компоненти становлять взаємопов’язану систему, підпорядковані 
чіткій логіці навчання та викладання, згідно з принципами систематичності та послідовності. Одні компоненти є 
передумовою вивчення інших. Наприклад, знання з біоорганічної хімії, біохімії, фізики та математики необхідні для 
успішного опанування дисципліни «Молекулярна біологія». Фахові компетентності та комунікативні навички, 
необхідні для здійснення майбутньої професійної діяльності, формуються в процесі вивчення основних біологічних 
дисциплін та закріплюються при проходженні навчальних, виробничої та переддипломної практик (що забезпечує 
прикладну спрямованість ОП). Особливий акцент зроблений на поєднання теоретичного навчання та практичної 
роботи: реалізація освітніх компонент передбачає поєднання лекційних занять з виконанням лабораторних та 
практичних робіт, виконанням курсової та кваліфікаційної робіт.
Таким чином, зміст ОП, відображений у окремих освітніх компонентах, повністю відповідає предметній області 
спеціальності 091 «Біологія» за переліком дисциплін та програмних результатів навчання у межах основного блоку 
та не суперечить у межах варіативного.

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

У Львівському національному університеті імені Івана Франка сформована правова база щодо забезпечення 
можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії: 
- Положення про організацію освітнього процесу 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf);
- Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності 
 (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf);
- Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін  
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf);
- Порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf)
Відповідно до "Тимчасового положення про порядок академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка" (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) академічна мобільність реалізується на підставі укладених 
угод про співпрацю між університетом та закладами вищої освіти-партнерами. 
Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти відбувається через обрання студентами 
вибіркових навчальних дисципліни, бази практик, тем курсових і кваліфікаційних робіт, наукових керівників, 
долучення до програм академічної мобільності тощо. 

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

Здобувачі ВО на ОП мають право на вибір навчальних дисциплін у межах 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС. 
Навчальним планом передбачено 4 дисципліни вільного вибору із циклу загальної підготовки та 12 дисциплін 
вільного вибору із циклу професійної та практичної підготовки, з яких 4 дисципліни є незалежними одна від одної, а 
8 – згруповані у 8 тематичних блоків дисциплін на денній формі навчання та 2 блоки – на заочній формі. Вибіркові 
дисципліни із числа професійно-орієнтованих дисциплін, які запропоновані кафедрами біологічного факультету, у 
своїй сукупності забезпечують ознайомлення студентів із різними проблемними питаннями біології. 
Дисципліни вільного вибору із циклу загальної підготовки здобувачі ВО самостійно обирають в особистих кабінетах 
в автоматизованій системі"Деканат" (https://dekanat.lnu.edu.ua/). Деканат біологічного факультету ознайомлює 
студентів із порядком, термінами та особливостями запису студентів, вимогами до формування груп для вивчення 
дисциплін вільного вибору. Перелік вибіркових дисциплін та їхні силабуси розміщені на веб-сторінці факультету 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/bachelor). Здобувачі ВО можуть заздалегідь отримати додаткову 
характеристику кожної дисципліни від викладача чи завідувача відповідної кафедри та зможуть ознайомитися на 
веб-сторінці із силабусами дисциплін. Здобувачі ВО здійснюють вибір дисциплін на наступний навчальний рік у 
другому семестрі поточного року до встановленої дати. Невчасне подання заяви розцінюється як порушення 
навчальної дисципліни. Після написання здобувачами заяв та їхнього опрацювання, визначається одна дисципліна, 
яка набрала більшість. Кожна вибіркова дисципліна завершується семестровим заліком. Документом, який 
підтверджує можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів ВО на ОП, є "Положення про 
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка" 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). 
Порядок вибору навчальних дисциплін в університеті регламентується "Положенням про порядок забезпечення 
вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка" (https://lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf).
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Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Особливість ОП полягає в її прикладній спрямованості. Викладання більшості обов’язкових дисциплін 
супроводжується лабораторними або практичними заняттями (кількість годин залежить від форми навчання і 
визначена навчальним планом). Поглиблюють і розширюють отримані практичні навички лабораторні практикуми 
(великі практикуми, як складові кожного блоку професійно-орієнтованих дисциплін - 10 кр. ЄКТС), метою яких є 
набуття загальних і фахових компетентностей, які забезпечать ефективність подальшого навчання у магістратурі за 
обраним біологічним напрямком та при працевлаштуванні. Невід’ємною складовою обов’язкової компоненти ОП є 
навчальні (12 кр. ЄКТС), виробнича (6 кр. ЄКТС) та переддипломна (12 кр. ЄКТС) практики, покликані сформувати у 
здобувачів освіти комплекс знань та вмінь, необхідних для виконання курсової (3 кр. ЄКТС) і кваліфікаційної робіт 
(3 кр. ЄКТС), поглиблюють отримані ними теоретичні знання, сприяють оволодінню сучасними дослідницькими 
методами, забезпечують розуміння організації наукової і професійної діяльності, формування на базі отриманих в 
університеті знань і навичок, вмінь прийняття самостійних рішень, виховання потреби систематично поповнювати 
свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності. У цілому, практична підготовка є ключовою в 
отриманні програмних результатів навчання ОП. Організація і проведення практик регламентується "Положенням 
про проведення практик здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка" (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/reg_practice.pdf).

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Соціальні навички (soft skills) – навички комунікації, лідерство, здатність брати на себе відповідальність і 
працювати в критичних умовах, вміння полагоджувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, 
розуміння важливості дедлайнів, здатність логічно і системно мислити. Аналіз вакансій на ринку праці, вивчення 
передового досвіду, залучення стейкхолдерів на етапі розроблення ОП дозволило визначити необхідний комплекс 
soft skills для забезпечення функціональної грамотності майбутнього фахівця як фундаменту для побудови 
професійної кар’єри. У складі обов’язкових компонент ОП представлені дисципліни циклу загальної підготовки, що 
забезпечують набуття soft skills – ОК1-ОК7 (що передбачено в ОП програмними компетентностями ЗК01, ЗК02, 
ЗК05, СК05), як і більшість дисциплін професійно-орієнтованих блоків: розвиток вміння вибудовувати професійний 
діалог, аргументувати точку зору, представляти результати наукової роботи під час проведення практичних занять, 
вміння працювати самостійно та у команді, здатність до саморозвитку та самовдосконалення. Поглиблення soft skills 
відбуваються при проходженні навчальних, виробничої та переддипломної практик. Для набуття студентами soft 
skills у навчальному процесі використовуються як сучасні методи навчання (навчально-пізнавальна, проблемно-
пошукова та дослідницька діяльність), так і залучення у життя університету (суспільна діяльність, участь у 
конкурсах і проектах, культурних і спортивних заходах тощо).

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 імені Івана 
Франка" (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) обсяг навчального 
навантаження здобувачів освіти встановлюється в кредитах ЄКТС та годинах, охоплює аудиторні заняття та 
самостійну роботу. Самостійна робота здобувача освіти є обов’язковим компонентом освітнього процесу. Усі модулі 
самостійної роботи наявні у силабусах. Індивідуальні завдання диференціюються з урахуванням навчальної 
дисципліни, рівня освіти, досвіду навчальної діяльності студента. Тижневе навантаження аудиторних занять 
становить від 26 до 28 год. Загальна кількість аудиторних годин, передбачених навчальним планом, становить 3314 
год, а самостійної роботи - 3886 год. Навчальний час для самостійної роботи здобувача освіти регламентується 
нормативними документами МОН України, навчальним (робочим) планом і варіює у межах від 1/3 до 2/3 
загального обсягу навчального часу конкретної дисципліни у залежності від її специфіки та змісту, місця, значення і 
дидактичної мети в реалізації ОП, питомої ваги у навчальному процесі практичних і лабораторних занять. Рівень 
реального навантаження контролюється шляхом одержання зворотного зв’язку (опитування здобувачів вищої 
освіти, врахування пропозицій органів студентського самоврядування), аналізується, враховується під час перегляду 
ОП. Розклад занять розміщено на сайті факультету (https://bioweb.lnu.edu.ua/students/rozklad-ispytiv).

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

Дуальна форма освіти за даною ОП не передбачена.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
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Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://admission.lnu.edu.ua/

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

Вступ на навчання до ЛНУ імені Івана Франка відбувається згідно з "Правилами прийому до Львівського 
національного університету імені Івана Франка". Вступ на ОП спеціальності 091 "Біологія" на базі ПЗСО до 2022 н.р. 
здійснювався на основі подання сертифікатів ЗНО з предметів: Українська мова (коефіцієнт 0,3); Біологія 
(коефіцієнт 0,5); Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія (коефіцієнт 
0,2); у 2022 році – на основі національного мультипредметного тесту. Крім цього, здобувачі вищої освіти зі ступенем 
молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) навчаються, починаючи з другого курсу, із перезарахуванням не 
більше, ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої програми. 

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти, регулюється "Положенням про 
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка" 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), "Тимчасовим положенням про 
порядок академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка" (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) та "Положенням про 
визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка" (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf). 
Документи є у вільному доступі на сайті університету.

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

Зокрема, згідно з п. 3.11 "Тимчасового положенням про порядок академічної мобільності здобувачів вищої освіти" 
результати навчання визнаються на основі ЄКТС. Порівняння обсягу навчального навантаження повинне 
ґрунтуватися на зіставлені результатів навчання, яких здобувач вищої освіти досяг в іншому ЗВО, та результатів 
навчання, запланованих ОП університету. Згідно з п. 3.2 "Положення про визнання та перезарахування результатів 
навчання учасників академічної мобільності" результати навчання, отримані під час участі в програмах академічної 
мобільності, мають бути визнані і перезараховані не пізніше двох місяців з дня повернення до університету без будь-
якої роботи чи оцінювання. Згідно з п. 3.3 перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін 
проводиться на підставі порівняння навчальних програм відповідної ОП та виписки з оцінками і кредитами, яку 
надають учасники програми академічної мобільності. У випадку відсутності повної кореляції між системами 
оцінювання виставляють максимальний бал за шкалою університету. Затверджує визнання результатів навчання (п. 
3.5) вчена рада факультету. Прикладів застосування вказаних правил на ОП не було.

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 згідно з "Порядком 
визнання у Львівському національному університеті результатів навчання, здобутих у неформальній та 
інформальній освіті" 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf), який є у вільному доступі на сайті 
університету. Визнання результатів навчання, які здобуто у неформальній освіті, поширюється лише на нормативні 
дисципліни ОП і не перевищує 10% від загального обсягу кредитів передбачених ОП, але не більше 6 кредитів на 
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у межах навчального року.

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

Конкретних випадків визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, ще не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Освітній процес в університеті здійснюється за такими формами: навчальні заняття (лекція, практичне, 
лабораторне, консультація); самостійна робота (самостійне опанування освітніх компонент, виконання курсової і 
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кваліфікаційної робіт); практична підготовка (навчальні, виробнича та переддипломна практики, науково-
дослідницька робота); контрольні заходи (іспит, залік, диференційований залік, контрольні роботи, захист курсової 
і кваліфікаційної робіт).
Вказані форми ефективно забезпечують досягнення визначених ОП ПРН. Так, отримання знань забезпечується 
переважно лекційними заняттями і самостійною роботою; набуття вмінь – лабораторними і практичними 
заняттями, та практичною підготовкою; комунікація – практичними заняттями; автономність і відповідальність – 
практичною підготовкою та самостійною роботою. Успішній реалізації ОП сприяє методична система, яка враховує 
студентоцентроване навчання. Науково-педагогічні працівники обирають у процесі викладання ті методи, які у 
найбільшій мірі сприяють досягненню ПРН: частково-пошукові методи дослідження, здоров’язбережувальні 
технології, інноваційні освітні технології (розв’язування ситуаційних і проблемних завдань, розробка 
мультимедійних презентацій, виконання проєктів, дослідницьких робіт, методи інтерактивного навчання і розвитку 
критичного мислення, лабораторний експеримент на практичних і лабораторних роботах, самостійна і практична 
діяльність), що зазначено у силабусах дисциплін. Комплексне використання форм і методів організації навчання 
дозволяє досягати програмних результатів. 

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?

Обрання здобувачами освіти не менше 25% навчальних дисциплін є не тільки стрижнем студентоцентрованого 
підходу, але дає змогу оптимізувати перелік дисциплін для вивчення у межах ОП. Кожного навчального року після 
аналізу, які дисципліни не користуються популярністю у студентів, кафедри пропонують замінити їх новими. І, 
навпаки, розглянути найбільш популярні дисципліни як такі, що претендендують на категорію нормативних. 
Досить поширеними є дискусії на обрані здобувачами освіти теми під час практичних занять. Це чіткий інструмент 
для викладача, який заставляє переглядати зміст силабусу відповідної дисципліни. Здобувачі освіти мають також 
право обирати як теми курсових робіт, так і наукових керівників, виходячи із свого бекграунду. Крім того, 
проводяться систематичні зустрічі здобувачів ВО на ОП з гарантом або порадниками, метою яких є визначення 
рівня задоволеності щодо методів навчання і викладання. 
В університеті діє Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо 
якості освітнього процесу (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Моніторинг якості 
освіти серед студентів проводиться двічі на рік в кінці навчального семестру за кожною дисципліною в он-лайн 
режимі. 
Рівень задоволеності здобувачів ВО методами навчання і викладання за результатами останнього опитування, у 
цілому, високий (методами викладання: цілком задоволені - 23,8%, радше задоволені - 42,9%; методами навчання: 
цілком задоволені - 19,0%, радше задоволені - 47,7%).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Методи навчання і викладання дозволяють реалізувати принципи академічної свободи, оскільки передбачається їх 
максимальна варіативність, урахування свободи слова і творчості, які реалізуються в авторських програмах з 
використанням сучасних освітньо-наукових трендів. Науково-педагогічний персонал самостійно формує структуру 
лекцій з урахуванням актуальних наукових і практичних підходів, потреб та побажань здобувачів, а також визначає 
стиль проведення лабораторних і практичних занять, забезпечує доброзичливу атмосферу у групі, тобто застосовує 
особистісний підхід в освітньому та науковому процесі. 
Визначення профільних дисциплін методологічно розмаїте, не фокусується лише на одній концепції, дає 
можливість здобувачам ВО осягнути багатоманітність поглядів на проблему, які розвивають мислення через 
критичне ставлення до усталених наукових і суспільних догм. ОП передбачає самостійну творчу діяльність 
здобувачів ВО, яка ґрунтується на принципах свободи творчості завдяки використанню проблемного, частково-
пошукового і дослідницького методів навчання, а також на принципі свободи вибору, у тому числі, в контексті 
визначення тематики наукового дослідження (курсової і кваліфікаційної робіт). Студенти мають право 
висловлювати свої думки, доносити результати своїх наукових досліджень через участь у різноманітних 
студентських наукових конференціях.
Забезпечення відповідності методів навчання і викладання на ОП принципами академічної свободи досягається 
шляхом популяризації інноваційних методів навчання, при рецензуванні відкритих занять.

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 *

Інформація про цілі, зміст, методи, очікувані результати і способи оцінювання стосовно певного освітнього 
компоненту надається лектором під час першого заняття. Така ж інформація, а також інформація про критерії 
оцінювання уточнюється під час консультацій із відповідної дисципліни та надається під час першого практичного 
або лабораторного заняття. У випадку курсових робіт таку інформацію студентам надають їхні наукові керівники. 
Крім того, інформація розміщена на веб-сторінці факультету 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-biology-education) і кафедр інших факультетів, науково-
педагогічні працівники яких залучені до реалізації ОП. Для всіх навчальних компонентів ОП розроблені силабуси, 
які є у вільному доступі. 
Оцінювання результатів навчання в університеті здійснюється відповідно до "Положення про контроль і 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Університету" 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf).
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Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Одним з головних завдань університету є здійснення наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень. 
Навчання і викладання на основі дослідження є вагомим чинником якісної підготовки, розвитку наукового 
мислення, творчого підходу до вирішення теоретичних і практичних завдань майбутньої професійної діяльності 
здобувачів освіти.  Підґрунтям для інтеграції навчання і дослідження є використання викладачами у процесі 
викладання дисциплін власних наукових досліджень. 
Наприклад, результати наукових досліджень НПП кафедри зоології лягли в основу написання монографії "Шацьке 
поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем" / За ред. проф. Й.В. Царика., яка стала 
навчальним посібником здобувачам вищої освіти ОП при проходженні ними навчальної практики із зоології 
хордових.
Теоретична і практична підготовка здобувачів вищої освіти за ОП забезпечує формування і розвиток здатностей 
проводити наукові дослідження (спеціальні компетентності СК03, СК04 та програмні результати навчання ПР03, 
ПР20). Розуміння принципів організації наукових досліджень, набуття професійних навичок їх проведення 
забезпечуються лабораторними роботами, лабораторним (великим) практикумом, навчальною практикою та 
закріплюються і поглиблюються під час проходження виробничої та переддипломної практик. 
На основі здобутих теоретичних знань, науково-дослідних вмінь і навичок, студенти беруть участь у наукових 
дослідженнях кафедр, конкурсах студентських наукових робіт; під керівництвом викладачів готують наукові 
публікації. Щорічно на факультеті проводиться Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і 
поступ біології», Всеукраїнська наукова конференція «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного 
природного парку та інших природоохоронних територій». На цих конференціях та на конференціях в інших 
закладах ВО студенти мають змогу представити результати своїх наукових досліджень із всіх розділів біології.
Як рівень розуміння предметної області дослідження, так і науково-методичний рівень виконання дослідницького 
проєкту (тема і місце виконання обирається самостійно здобувачем освіти, що забезпечується попередньо набутим 
навчальним та науково-практичним досвідом) оцінюється під час публічного захисту кваліфікаційних робіт. На 
результат оцінювання захисту впливає наявність у здобувачів вищої освіти власних наукових публікацій (наукових 
статей, тез доповідей на наукових конференціях). 

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

Результати наукової діяльності науково-педагогічного персоналу, у поєднанні із сучасними надбаннями передових 
світових практик у галузі біології, є основою для оновлення змісту освітніх компонент ОП. Викладачі оновлюють 
зміст ОК на основі наукових досягнень, сучасних практик, вимог часу. Зміст освітніх компонент відображається у 
силабусах, які затверджуються до початку семестру з можливістю оновлення відповідно до перегляду ОП, ініціативи 
здобувачів та стейкхолдерів, згідно з "Методичними рекомендаціями порядку розробки силабусу навчальних 
дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка" (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_syllabus.pdf). З метою забезпечення професійної спрямованості змісту, попередження 
дублювання, урахування міждисциплінарних зв’язків програми на початку навчального року розглядаються і 
схвалюються на засіданні кафедр і погоджуються гарантом ОП. Змістове наповнення програм ОК є авторським. В 
оновлений зміст ОК включаються матеріали наукових стажувань викладачів, як закордонних так і вітчизняних, що 
стосуються посилення практичної підготовки, інформаційного супроводу дисципліни, оволодіння новітніми 
технологіями досліджень. Наприклад, доцент кафедри зоології Хамар І.С. представив звіт про завершення науково-
педагогічного стажування у Державному природознавчому музеї НАН України (тема "Освоєння нових методів 
дослідження фауни"). На засіданні кафедри зоології було прийняте рішення висвітлити сучасні методи досліджень 
фауни у викладанні таких навчальних дисциплін, як "Зоологія безхребетних" та "Ентомологія" і використати 
опановані методи досліджень у навчальному процесі при ідентифікації видів колекцій тварин Зоологічного музею 
біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та у природних умовах при 
проходженні здобувачами вищої освіти навчальної практики зі зоології безхребетних.   
Ініціаторами оновлення ОП є як студенти, так і викладачі. Внутрішня мотивація викладача, особливо якщо його 
наукова робота співпадає з тематикою освітньої компоненти, підсилюється запитом здобувачів на отримання якісної 
сучасної освіти. Особливо це поєднання підсилюється у випадку вибіркових дисциплін. 

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

Студенти мають можливість реалізувати своє право на міжнародну академічну мобільність. Регламентує процедуру 
міжнародної кредитної мобільності "Тимчасове положення про порядок академічної мобільності здобувачів вищої 
освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка" 
http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf). У 2022-23 н.р. чотири здобувачі 
вищої освіти реалізують право на академічну мобільність у рамках програми Еразмус+ (Бублик С.О., Попов Р.О., 
Слюзар К.А., Кулик М.Ю.).
Крім того, висвітлення фундаментальних положень у галузі різних біологічних дисциплін є неможливим без 
викладу сучасних досягнень світової науки. Тому викладачі зобов’язані постійно слідкувати за такими досягненнями 
та оновлювати свої дисципліни. І, нарешті, науково-педагогічні працівники беруть участь у виконанні міжнародних 
проектів, що є важливим аспектом у підвищенні їхньої професійної діяльності (проф. Манько В.В. - Інститут Біо-
Медичних Досліджень Новартіс (США); доц. Матійців Н.П. - Ганноверська медична школа (Німеччина); проф. 
Сибірна Н.О. - "Діяльність, що забезпечує відповідальність у наукових дослідженнях та впровадження інновацій у 
біологічних науках" у рамках програми HORIZON-2020). Наукові дослідження у рамках міжнародних проектів 
регламентується "Положенням про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів і договорів у Львівському 

Сторінка 11



національному університеті імені Івана Франка" (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-
projects.pdf). 

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?

Контрольні заходи в університеті регламентуються "Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. 
Івана Франка" (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) (п.7,8,9); 
"Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. Івана Франка" 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf). В умовах пандемії та карантинних 
обмежень діє "Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів 
вищої освіти із застосуванням дистанційних технології у ЛНУ ім. Івана Франка" (https://financial.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/Dodatok_1.Tymchasovyy_poriadok_zastosuvannia_dystantsiynykh_tekhnolohiy.pdf)
Для перевірки досягнення програмних результатів навчання у межах навчальних дисциплін використовується: 
поточний контроль (контрольні роботи, тестування, презентації, реферати, доповіді, доповнення, розрахункові 
завдання, захисти практичних і лабораторних робіт) та підсумковий контроль (іспит, диференційований залік, 
захист курсової та публічний захист кваліфікаційної роботи бакалавра).
Метою поточного контролю є оцінка рівня підготовленості студентів з певних розділів навчальної програми. За 
формою це може бути розв’язання тестових завдань (у т.ч. із використанням системи електронного навчання 
університету на платформі MOODLE) і задач, усна чи письмова відповідь. Форми проведення поточного контролю 
визначає кафедра. У сукупності на поточну успішність припадає 50 балів.
Підсумковий контроль включає перевірку засвоєних знань і вироблених вмінь та навичок з навчальної дисципліни, 
як під час аудиторних занять, так і в процесі самостійної роботи. Семестровий контроль у вигляді заліку, 
диференційованого заліку чи іспиту проводять із усіх навчальних дисциплін, які внесені у навчальний план. Форми 
проведення семестрового контролю (усна, письмова, тестування, комбінована), структура і зміст екзаменаційних 
білетів (контрольних завдань) і критерії оцінювання визначаються рішенням кафедри та зазначені у силабусах.
Семестровий залік дозволяє перевірити засвоєння навчального матеріалу з дисципліни на підставі результатів 
виконання усіх видів робіт на практичних заняттях (поточного опитування, виконання індивідуальних завдань 
тощо) протягом семестру. Семестровий залік проводиться виставленням оцінки за результатами поточної 
успішності. Семестровий екзамен дозволяє перевірити засвоєння програмних результатів навчальних дисциплін зі 
значним обсягом теоретичного матеріалу. 
Студент вважається допущеним до екзамену з конкретної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, 
передбачених у силабусах. Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною накопичувальною шкалою ЄКТС та 5-
бальною національною шкалою. Для кожного студента інформація про його успішність доступна в особистому 
кабінеті електронної системи "Деканат". 
Вищезазначені форми контролю дозволяють у межах усіх освітніх компнентів ОП перевірити досягнення ПРН.

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

Усі питання для усного чи письмового опитування, зразки тестів і типові задачі, а також інформація про структуру 
контрольних заходів і критерії оцінювання, розподіл балів між окремим компонентами надаються здобувачам 
вищої освіти заздалегідь і оприлюднюються на сайті у силабусах та навчальних дисциплінах на платформі MOODLE. 
Незрозумілість та недоліки формулювання усуваються під час практичних (лабораторних) занять чи проведення 
консультацій. Якщо для контрольних заходів використовується платформа MOODLE, студенти мають можливість 
попередньо попрактикуватися у ній – пройти пробне тестування для самоконтролю.
Інформація про контрольні заходи вказуються у розкладі занять та екзаменаційних сесій, які розміщують на сайті 
факультету. 

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

Інформація про форми підсумкового контролю із навчальної дисципліни оприлюднена в ОП, силабусах. Інформація 
про форми поточного контролю та критерії оцінювання надається викладачем на перших заняттях протягом двох 
тижнів із цієї дисципліни.
Розклад екзаменів, згідно з пунктом 3.10 "Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка" (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf), до
відома викладачів і здобувачів вищої освіти доводять за один місяць до початку екзаменаційної сесії – розміщують 
на дошці оголошень факультету, а також на сайті факультету (наприклад, https://bioweb.lnu.edu.ua/students/rozklad-
ispytiv).

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

Атестація здобувачів ВО за ОП здійснюється відповідно до вимог Стандарту у формі публічного захисту 

Сторінка 12



кваліфікаційної роботи у відповідності до положення "Про екзаменаційну комісію у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка" (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf). Така 
форма атестації дозволяє перевірити ПРН, визначені в ОП, та оцінити набуття випускником професійно-
орієнтованих компетентностей. На кваліфікаційну роботу надається відгук наукового керівника та рецензія 
незалежного експерта. Кваліфікаційні роботи бакалавра проходять обов’язкову перевірку на наявність академічного 
плагіату відповідно до "Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка" (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). 

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

Процедуру проведення контрольних заходів регулюють: 
- "Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка" 
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf);
- "Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка" 
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf), 
а проведення підсумкової атестації – положення "Про екзаменаційну комісію у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка" (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf).
Процедури проведення контрольних заходів для окремих компонентів ОП регулюється силабусами навчальних 
дисциплін. Зокрема, вони містять наступну інформацію:
- контроль знань і розподіл балів, які отримують здобувачі;
- обов’язкові умови допуску до заліку чи іспиту;
- оцінювання за формами контролю;
- шкалу відповідності балів.

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

Об’єктивність екзаменаторів гарантується дотриманням вимог, передбачених низкою положень, які стосуються 
оцінювання навчальних досягнень, процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:
- про забезпечення академічної доброчесності (https://cutt.ly/2BbmtsC)
- апеляційну комісію (https://cutt.ly/uBbn598)
- апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти (https://cutt.ly/ZBbmwSr)
- екзаменаційну комісію (https://cutt.ly/DfX2wYV/)
- комісію з питань етики та професійної діяльності (https://cutt.ly/ZfX06Jh).
 Об'єктивність проведення контрольних заходів забезпечується рівними умовами (тривалістю іспиту; змістом і 
кількістю завдань; їх рандомним розподілом як при усній формі контролю, так і з використанням  платформи 
MOODLE), єдиними критеріями оцінки, своєчасністю оцінювання і оприлюднення результатів контролю. Здобувач, 
який не погоджується з оцінкою, має право звернутися до екзаменатора за обґрунтованим поясненням.
Умовою об’єктивності підсумкової державної атестації є призначення голови ЕК наказом ректора із фахівців у 
відповідній галузі знань. 
У випадку незгоди з отриманою оцінкою здобувач може звернутися з письмовою апеляцією на ім’я декана 
факультету. За цією заявою створюється комісія (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Sklad-apeliatsiyni-
komisii_2022_na-sayt.pdf), яка після розгляду апеляції може підвищити оцінку або залишити її без змін. 
Під час дії зазначеної ОП випадків оскарження об’єктивності екзаменаторів, конфлікту інтересів не було.

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

Студент, який під час сесії отримав із освітньої компоненти 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. Ліквідація заборгованості здійснюється згідно з п. 7.6 "Положення про 
організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка" (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), 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. Повторний підсумковий контроль проводиться за стандартною процедурою.
У відповідності до "Тимчасового порядку організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації 
здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у ЛНУ імені Івана Франка" врегульовано порядок 
повторного проходження контрольних заходів (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-
exams.pdf). Наприклад, у разі обставин непереборної сили під час іспиту (заліку) здобувач вищої освіти невідкладно 
повідомляє екзаменатора про ці обставини (телефон, месенджер тощо) з обов'язковою фото- або відеофіксацією 
стану виконання завдань та об’єктивних факторів, що перешкоджають його завершенню. 
Повторне вивчення курсу регламентується "Порядком повторного вивчення окремих дисциплін" 
(https://cutt.ly/1fX2eXy).

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

Здобувачі вищої освіти мають право подавати апеляцію на будь-яку отриману підсумкову оцінку за шкалою ЕСТS 
(від «FX» до «В»), або за національною шкалою (від «незадовільно» до «добре»), що виставлена з дисципліни, 
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формою контролю з якої є екзамен (семестрова підсумкова атестація, підсумковий модульний контроль, тощо). 
Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів прописано у "Положенні про 
апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І. Франка" 
(https://lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf). 
Склади апеляційних комісій факультетського і загальноуніверситетського рівнів для апеляції результатів 
контрольних заходів на першому (бакалаврському) рівні ВО розміщено у вільному доступі на сайті 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Sklad-apeliatsiyni-komisii_2022_na-sayt.pdf).
Процедура оскарження результатів проведення контрольних заходів регулюється також п.6 "Положення про 
забезпечення академічної доброчесності" (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pd). 
Положення передбачає можливість апеляції у випадку незгоди з результатами перевірки наукових публікацій і 
текстів (курсових, кваліфікаційних робіт) на текстові збіги. Апеляцію подає особисто автор роботи на ім’я Ректора 
університету впродовж трьох робочих днів після оголошення результатів перевірки. За дорученням Ректора Комісія 
з питань етики та професійної діяльності Вченої ради університету впродовж десяти робочих днів розглядає 
апеляційну справу.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В університеті наявні відповідні документи, які визначають політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, а саме: "Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені
Івана Франка" (https://cutt.ly/ofX2uIH); "Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському
національному університеті імені Івана Франка" (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf); "Декларація про дотримання академічної доброчесності 
працівником у Львівському національному університеті імені Івана Франка" (https://cutt.ly/nfX2itr); "Декларація 
про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка" (https://cutt.ly/4fX2iE6). Окрім того, гарант ОП, завідувач кафедри та викладачі проводять бесіди на 
тему академічної доброчесності із здобувачами вищої освіти. Студенти ОП підписують Декларацію про дотримання 
академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

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

У межах кожної освітньої компоненти наголошується про несприйняття списувань, несамостійного виконання робіт 
(якщо це не передбачено самим завданням), подання як результат власної праці робіт, виконаних на замовлення 
іншими особами, написання чужих варіантів контрольних робіт, симуляції погіршення стану здоров’я тощо. 
Кваліфікаційні роботи перевіряються на ознаки плагіату. Для цієї перевірки на факультеті і випускових кафедрах 
призначений відповідальний виконавець і використовуються програмний продукт UNICHECK 
(https://unicheck.com/uk-ua?utm_source=updates&utm_medium=email&utm_campaign=chd-ua) та StrikePlagiarism.
Перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів освіти на виявлення та запобігання академічному плагіату та 
дотримання принципів академічної доброчесності здійснюється за 30 днів до початку захисту робіт. У визначений 
термін здобувачі освіти подають відповідальній на кафедрі особі свої роботи в електронному вигляді. Після 
перевірки студент отримує можливість ознайомитись із звітом подібності, списком коментарів та рішенням 
наукового керівника. У разі виявлення порушень студенту надається одна спроба для виправлення, після чого 
робота має повторно пройти перевірку. Позитивний результат перевірки є важливою умовою допуску до захисту. 

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

Навчальний рік розпочинає тиждень академічної доброчесності як на загальноуніверситетському рівні проведенням 
вебінарів (https://lnu.edu.ua/vebinar-akademichna-dobrochesnist-i-pidhotovka-navchalno-metodychnykh-materialiv/), 
так і на рівні факультету проведенням зустрічей із деканом (гарантом ОП), завідувачами кафедр, науковими 
керівниками, викладачами, на яких студентів повідомляють про підходи до навчання та викладання на засадах 
взаємодовіри, взаємоповаги, порядності, чесності, об’єктивності, відповідальності, про дотримання в освітньому 
процесі та науковій діяльності університету академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу, про 
принципи, задекларовані в "Положенні про забезпечення академічної доброчесності" (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). 
Абсолютне несприйняття академічного плагіату, нульова толерантність до списування та хабарництва, утвердження 
в усіх учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадської позиції та 
відповідальності, вміння вільно мислити та самоорганізуватися, а також об’єктивне оцінювання результатів 
навчання є найдієвішою популяризацією академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти ОП. 
Дотримання академічної доброчесності стає мотивацією розвитку у здобувачів навичок коректної роботи із 
джерелами інформації, дотримання вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних надбань при виконанні 
ними кваліфікаційної роботи.

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

Навчальний заклад реагує на порушення академічної доброчесності на підставі "Положення про забезпечення 
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка" (https://cutt.ly/4BuGcBV), 
яке передбачає відповідальність за порушення вимог академічної доброчесності усім учасникам навчального 
процесу. 
До основних видів академічної відповідальності наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників 
належать:
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- відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
- позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;
-  позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
До основних видів академічної відповідальності здобувачів вищої освіти належать:
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 
- відрахування із закладу вищої освіти; 
- позбавлення академічної стипендії; 
- позбавлення наданих закладом пільг з оплати за навчання;
- призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, 
тести)
Прикладів порушення вимог академічної доброчесності на час здійснення ОП виявлено не було.

6. Людські ресурси

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

Конкурсний добір викладачів та визначення рівня їх професіоналізму регулюється:
1. Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНУ 
імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf);
2. Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf).
Оголошення про конкурс на зміщення посад науково-педагогічних працівників друкується у засобах масової 
інформації та на сайті університету. Кандидати на посади викладачів повинні провести відкрите лабораторне або 
практичне заняття чи прочитати відкриту лекцію на заздалегідь погоджену з кафедрою тему у межах відповідної 
дисципліни ОП. Це дає змогу оцінити не лише рівня кваліфікації претендента, а його професіоналізм у межах ОП. 
Враховуються також попередній доробок за профілем посади, ступінь мотивації та морально-етичні принципи.
Попереднє обговорення кандидатур претендентів здійснюється колективом кафедри, затверджується таємним 
голосуванням і передається на розгляд Вченої ради біологічного факультету або інших факультетів. Вчена рада 
факультету відповідно до делегованих їй повноважень Вченою радою університету обирає таємним голосуванням 
асистентів і доцентів. Професорів обирає Вчена рада університету після рекомендації вченої ради відповідного 
факультету. 

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

Університет залучає роботодавців до формування ОП, участі у практичній підготовці, викладання навчальних 
дисциплін і роботи у складі екзаменаційних комісій. Плідною формою співпраці є регулярне проведення зустрічей 
із представниками закладів, установ та компаній-роботодавців, на яких обговорюють вимоги ринку праці та 
відповідність навчальних планів і ОП цим вимогам, серед них:
- 23-25 листопада 2021 року « Кар’єрний фестиваль», у якому взяли участь представники медичної лабораторії 
«Ескулаб», науково-виробничного центру «ХЕМА» та державної установи «Львівський обласний центр контролю та 
профілактики хвороб МОЗ України»; представники біотехнологічної компанії «Експлоджен», медичної лабораторії 
«МеДіС», української фармацевтичної компанії «Галичфарм»; представниками приватних медичних лабораторій 
«Біокурс» та «Сінево»;
- 18 лютого 2022 р. – Г.Кузьо, комунікаційна менеджерка Франкфуртського зоологічного товариства;
- 12 травня 2022 р. – Зустріч з ІТ-компанією Softserve на тему: «Кар’єра в ІТ для біолога»;
- 8 липня 2022 р. – Ю.Ребець, директор лабораторії ТоВ Експлоджен;
- 12 липня 2022 р. – А.Новіков, куратор гербарію LWS державного природознавчого музею НАН України;
- 26 липня 2022 р. – Ю.Салига, директор Інституту біології тварин НААН України;
- 2 серпня 2022 р. – К.Дмитрук, заступник директора Інституту біології клітини НАН України.
- 19-30 вересня 2022 р. тематичні зустрічі у рамках «Школи молодого науковця».

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

До реалізації навчального процесу на ОП та проведення аудиторних занять були залучені представники 
роботодавців:
-  Начичко В.О. (провідний фахівець Ботанічного саду університету, к.б.н.),  ДВВ "Медичні рослини" (2018-2019), 
ДВВ "Медичні рослини та здоровий спосіб життя" (2020-2021), ДВВ "Фітодизайн та декоративна флористика" (2019-
2022), "Ботаніка", лабораторні заняття (2018, 2022), "Навчальна практика з мікології, альгології, анатомії і 
морфології рослин" (2020-2022), "Навчальна практика з ботаніки" (2020, 2021); 
- Савицька О.М. (вчитель біології ліцею N 28 Львівської міської ради, к.б.н., доцент), "Навчальна практика з зоології 
хордових", "Навчальна практика із зоології безхребетних", "Великий практикум з зоології" (2022); 
- Сичак Н.М. (старший науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України, к.б.н.), "Ботаніка", 
лабораторні занття (2019-2022), "Навчальна практика з ботаніки" (2020-2022); 
- Царик І.Й. (науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України, к.б.н.), "Екологія", практичні заняття 
(2020-2022), "Навчальна практика з зоології хордових", "Навчальна практика із зоології безхребетних" (2020-2022);  
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- Колісник Я.І. (доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Українського католицького університету), "Великий 
практикум з мікробіології" (2022);
- Остапів Р.Д. (завідувач сектору ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, к.б.н.), "Фізіологія м'язів" 
(2022).

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

В університеті передбачено планові стажування викладачів, що регламентовано:
1. Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників 
(https://cutt.ly/4RcVxEg). 
2. Тимчасовим положенням про дистанційне стажування здобувачів вчених звань професора, доцента, у закладах 
вищої освіти, наукових установах у країнах, що входять до ЄС (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg-
distance-trainings.pdf).
Згідно з ними викладачі проходили стажування за кордоном:
- Варшавський ун-т (доц.Прокопів А.); 
- Вроцлавський ун-т (доц.Горбулінська С.);
- Університет м. Ґрац (доц.Галушка А);
- Ун-т природничих наук у Любліні (проф.Іскра Р);
- Ун-т Інформатики м.Лодзь (доц.Генега А.);
- Вюрцбурзький ун-т Юліуса Максиміліана (проф.Гнатуш С.);
- Жешівський ун-т (проф.Сибірна Н.);
- Рейн-Ваальський ун-т прикладних наук (доц.Масловська О.);
- Віденський ун-т природних ресурсів (доц.Пацула О.);
 закладах ВО України:
- Національний у-т «Києво-Могилянська академія» (доц.Нагалєвська М.);
- Національний у-т “Львівська політехніка” (доц.Звір Г.);
- Одеський національний у-т ім. І. І. Мечникова (доц.Галушка А.);
наукових установах України:
- Ін-т біології клітини НАНУ (доц.Бродяк І.);
- Ін-т екології Карпат НАНУ (доц.Назарук К.);
- Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАНУ (доц.Одінцова А.);
- Державний природознавчий музей НАНУ (доц.Хамар І.). 
В університеті наявна система внутрішнього стажування для підвищення фахової, методологічної й психологічної 
підготовки викладачів (https://lnu.edu.ua/teaching-excellence).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Поряд із сприянням у проходженні стажування, в Університеті діє система морального й матеріального заохочення 
працівників за досягнення у професійній діяльності, зокрема діють: 
- "Положення про почесне звання Заслужений професор" (проф.Терек О., проф.Федоренко В., проф.Сибірна Н., 
проф.Царик Й.) (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_honored_professor.pdf); 
- "Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів" за захисти дисертацій, наукові публікації у 
виданнях, що входять до наукометричних баз даних (2020р. - 64, 2021р. -  79, 2022р. – 95 статтей), за отриманий 
патент (2020р. - 3, 2021р. -  2, 2022р. – 2 патенти) , призове місце на міжнародних і Всеукраїнських студентських 
олімпіадах та конкурсах наукових робіт (2020р. - 2, 2022р. – 4 ) (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf);
 - "Положення про преміювання науково-педагогічних працівників за використання інноваційних технологій" за 
електронний підручник, посібник; електронний курс; онлайн-курс; курс відеолекцій тощо (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/reg_premium-innovations.pdf).
Створений мотиваційний фонд (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf) для 
преміювання працівників за високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання, англомовних 
курсів, наукових досягнень, написання монографій, підручників, посібників. Так, у 2019 р. працівники біологічного 
факультету були премійовані на суму 82000 грн., . у 2020 р. – 406000 грн, у 2021 р. – 612000 грн.

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?

Фінансування ОП здійснюється коштами загального і спеціального фондів. Випускові кафедри та інші структурні 
підрозділи факультету мають належну матеріально-технічну базу, лабораторне та комп’ютерне оснащення, яке 
дозволяє забезпечити якісний рівень підготовки здобувачів ОП. До послуг студентів Наукова бібліотека Львівського 
національного університету імені Івана Франка (315 місць) та Бібліотека біологічного факультету (з абонементом), 
Ботанічний сад, Високогірний біологічний стаціонар, Шацький біолого-географічний стаціонар, Зоологічний музей, 
Гербарій, Міжуніверситетський центр колективного користування клітинної біології та біоенергетики, 
Міжфакультетська навчальна лабораторія інструментальних методів дослідження, Міжкафедральна обчислювальна 
лабораторія математичних методів у біології, Міжкафедральна навчально-методична лабораторія вивчення 
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біорізноманіття, Навчальна лабораторія спектрофотометричних методів дослідження у біології, Міждисциплінарна 
навчальна лабораторія віртуальних методів у біології, комп’ютерні класи. Факультет видає наукові журнали ("Вісник 
Львівського університету. Серія біологічна" та "Біологічні студії/Studia biologica"). Безкоштовний доступ до 
закордонних баз періодики SCOPUS, Web of Science. У корпусах університету є доступ до інтернету за допомогою 
безкоштовного Wi-Fi. Здобувачі вищої освіти користуються електронними системами «Деканат», платформою 
електронного навчання в системі «Moodle», корпоративною поштою, дистанційною формою навчання на 
платформах Microsoft Teams та Zoom.

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?

Університет забезпечує сприятливе середовище як для навчання, так і для організації дозвілля. Зокрема 
функціонують гуртожитки для проживання, їдальні, організовані спортивні секції та мистецькі гуртки. Є 
психологічна служба (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu), Відділ розвитку кар’єри та 
співпраці з бізнесом (http://work.lnu.edu.ua/), сектор студентської підтримки (http://studviddil.lnu.edu.ua/).  
Здобувачі освіти мають можливість оздоровитися в спортивно-оздоровчому таборі «Карпати». Просвітницьку 
роботу щодо здорового способу життя здійснює Спортивний клуб. До послуг студентів різноманітні спортивні секції, 
заняття в басейні та оздоровчих групах (https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/).
Для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти наявні: навчальні центри, студії та комплекси 
(https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/training-centres-studios-complexes/);  
низка громадських організацій (https://www.lnu.edu.ua/about/public-organizations/); 
Центр культури та дозвілля (http://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/) тощо.

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

Умови, створені в університеті, гарантують безпечність освітнього середовища студентів ОП. У навчальних корпусах і 
гуртожитках забезпечена належна охорона громадського порядку та пожежної безпеки. Серед заходів гарантування 
безпеки життя та здоров’я здобувачів ОП – регулярні інструктажі щодо дотримання правил техніки безпеки, 
тренувальна евакуація з корпусу факультету, тренінг з пожежогасіння з використанням вогнегасників різного типу.
Періодично проводяться зустрічі зі студентами з метою виявлення назрілих проблем і вирішення невідкладних 
питань. Особлива увага приділяється оцінці стану психічного здоров’я студентів шляхом спілкування з ними, 
опитування і надання адекватної допомоги при потребі. В університеті працює психологічна служба 
(https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu), яка займається консультуванням здобувачів, 
проведенням різноманітних тренінгів і, за потреби, надає необхідну допомогу. До послуг учасників освітнього 
процесу Центр соціального розвитку та громадських ініціатив (https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/general-
university-units/center-of-social-development-and-public-initiatives/). В умовах правового режиму воєнного стану на 
факультеті облаштовані укриття на випадок повітряних тривог. Корпус факультету облаштований пандусом для 
задоволення потреб неповносправних студентів. 

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?

Адміністрація факультету і кафедри надають освітню, організаційну, консультативну та соціальну підтримку усім 
здобувачам освіти. Деканат, викладачі, навчально-допоміжний персонал, порадники, голова студентської ради і 
голова студентського профюро факультету забезпечують інформаційну підтримку здобувачів освіти. Важлива 
інформація подається на старостатах, а також розміщується на дошці оголошень та на сайті факультету, або 
поширюється у соціальних мережах Facebook і Telegram. За участі студентського самоврядування та профспілкової 
організації студентів факультету збираються пропозиції та ідеї щодо вдосконалення освітнього процесу. Викладачі 
надають консультації відповідно до затвердженого графіку проведення консультацій (у тому числі у системі Moodle), 
в умовах дистанційного навчання консультування, інформування проводиться з використанням платформи 
Microsoft Teams, Zoom. 
Інформаційну підтримку надає відділ розвитку кар'єри та співпраці з бізнесом (https://work.lnu.edu.ua/); 
психологічну – психологічна служба (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu).
В університеті діє низка громадських організацій (https://www.lnu.edu.ua/about/public-organizations/). 
Здобувачі вищої освіти мають можливість комунікувати, брати участь у засіданнях і висувати свої пропозиції та ідеї 
на розгляд студентського самоврядування. В університеті діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених, що є складовою громадського самоврядування, і яке сприяє розвитку науки, зростанню 
зацікавленості до наукової роботи у молодіжному середовищі, забезпечує захист прав та інтересів осіб, які 
навчаються або працюють у питаннях наукової діяльності, сприяє підтримці наукових ідей, інновацій та обміну 
знаннями і у своїй діяльності керується положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf). 
Велику підтримку для здобувачів надає Первинна профспілкова організація студентів, метою діяльності якої є 
захист прав та інтересів здобувачів. Особлива увага приділяється здобувачам вищої освіти, які потребують соціальної 
підтримки - дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, здобувачам з інвалідністю І, ІІ групи 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_social_grants.pdf). Університет звільняє від оплати за 
проживання в гуртожитках здобувачів, які належать до цієї категорії (http://studviddil.lnu.edu.ua/) та надає пільгові 
умови для внутрішньо переміщених осіб.
Для останньої категорії студентів організовуються вебінари щодо соціально-правової адаптація внутрішньо 
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переміщених осіб в умовах війни (https://lnu.edu.ua/vebinar-na-temu-sotsialno-pravova-adaptatsiia-vnutrishno-
peremishchenykh-osib-v-umovakh-viyny/).

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами в університеті регламентуються 
Статутом ЛНУ ім. Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) та Положенням про 
організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). З 
метою забезпечення доступності корпусів для осіб з інвалідністю пандусами обладнані такі приміщення: головний 
корпус Університету, навчальні корпуси за адресами: вул. Грушевського, 4, Туган-Барановського, 7, вул. Антоновича, 
16; гуртожитки на вул. Пасічна, 62, 62б, вул. Медової Печери, 39, 39а. На офіційному веб-сайті університету, 
розміщена інформація про умови доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
приміщень (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-
nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/). Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує 
«Ресурсний центр з інклюзивної освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). Для доступу до аудиторій 
працює мобільний сходовий підйомник PTR-130.

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

Норми поведінки осіб в університеті визначені у "Правилах внутрішнього розпорядку Львівського національного 
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf) і 
базуються на засадах взаємної доброзичливості, вимогливості і поваги між людьми. Окремі питання врегулювання 
конфліктів визначає "Положення про забезпечення академічної доброчесності" (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Здобувачі під час сесійного періоду можуть висловлювати свої 
претензії через Телефон Довіри (032 239 4100), або ж на електронну скриньку (dovira_lnu@ukr.net), чи звернення в 
Електронну приймальню (http://helpdesk.lnu.edu.ua/). Вищим органом, який розглядає усі конфліктні ситуації, є 
Комісія Вченої ради з питань етики та професійної діяльності (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf). У разі виникнення будь-якої гострої конфліктної ситуації 
здобувач може звернутися з заявою чи клопотанням до гаранта ОП, зав. кафедри, деканату і вище. 
Вищим органом є Комісія з питань етики та професійної діяльності, яка діє згідно з "Положенням про постійні 
комісії Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка" (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). Ця Комісія розглядає заяву, проводить дії відповідно до 
процедури, ознайомлює сторони конфлікту, виносить рішення на Вчену раду університету. За час діяльності на ОП 
таких конфліктних ситуацій не було. Призначена уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції 
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption).

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Розробка, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП в університеті здійснюються згідно з 
"Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ імені Івана Франка" 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), "Положенням про Центр забезпечення 
якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка" (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf), "Методичними рекомендаціями щодо розроблення, 
затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка (https://cutt.ly/4RlhP2x).
Опитування студентів, викладачів та роботодавців здійснюється відповідно до "Положення про опитування 
студентів працівників, викладачів,випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу" 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Попередня ОП була введена в дію у 2019 р., коли був запроваджений стандарт за спеціальністю 091 Біологія для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Періодичний перегляд ОП здійснюються на підставі результатів 
моніторингового опитування здобувачів вищої освіти, а також на вимогу стейкхолдерів. У 2022 р. введена в дію нова 
редакція ОП, в якій посилено практичну підготовку здобувачів ВО шляхом збільшення тривалості передипломної 
практики до 8 тижнів (12 кредитів ЄКТС). Введені зміни мають на меті сприяння підвищенню ефективності 
досягнення визначених Стандартом ВО ПРН та вибудовування здобувачами ВО індивідуальної освітньої траєкторії. 
Крім цього, практично кожного року за побажанням студентів та стейколдерів переглядається перелік 
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пропонованих вибіркових дисциплін і вносяться деякі зміни до навчальних компонент через оновлення силабусів 
окремих дисциплін.

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 вищої освіти безпосередньо беруть участь у процесі перегляду ОП та забезпечення її якості під час 
спілкування із викладачами, які викладають навчальні дисципліни. Регулярно відбуваються зустрічі декана 
біологічного факультету (гаранта ОП) та його заступників із здобувачами вищої освіти. При зустріч була врахована 
пропозиція щодо формування блоку вибіркових дисциплін "Лабораторна діагностика біологічних систем", 
роширений перелік вибіркових дисциплін.
 Здобувачі залучаються до процесу періодичного перегляду ОП шляхом залучення їх до робочої групи. У робочих 
групах з оновлення ОП працювали здобувачки вищої освіти Діана Луцьович та Анжеліка Кульчицька. Окрім цього 
вони беруть участь в опитуваннях щодо задоволеності рівнем викладання дисциплін, виявлення недоліків і 
проблемних питань освітнього процесу університету, надання інформації для формування рекомендацій з питань 
покращення організації освітнього процесу. 

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

Здобувачі вищої освіти усіх рівнів мають своїх представників у Вчених радах факультетів та ніверситету. До складу 
Вченої ради університету входять виборні представники студентів, об’єднаних студентським самоврядуванням, 
аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, 
керівники органів студентського самоврядування університету. Зі складом Вченої ради Університету можна 
ознайомитись за покликанням https://council.lnu.edu.ua/about/membership/.
Представники студентського самоврядування є членами Вченої ради біологічного факультету, а отже, беруть 
безпосередню участь у процесах обговорення, розробки, затвердження та перегляду ОП. Крім того, вони можуть 
ініціювати розгляд питань стосовно невідповідної якості викладання певних компонент з метою якнайшвидшого 
усунення виявлених недоліків. У процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП беруть участь:
- Вікторія Руденко (голова студентської ради факультету);
- Анжеліка Кульчицька (член студентської ради факультету);
- Єлизавета Петліна (голова профбюро студентів факультету).
Зі складом Вченої ради факультету можна ознайомитись за покликанням 
https://bioweb.lnu.edu.ua/about/administration.

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

В університеті функціонує Відділ кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом (http://work.lnu.edu.ua/), завданнями 
якого є сприяння працевлаштуванню студентів та випускників, налагодження співпраці з підприємствами, 
установами та організаціями незалежно від форм власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для 
студентів і випускників та державною службою зайнятості населення. Цей відділ проводить опитування 
роботодавців з метою з’ясування оцінки рівня освіти в університеті та актуальних тенденцій на ринку праці 
(https://lnu.edu.ua/surveying-employers-regarding-current-trends/). 
Роботодавці є активними учасниками робочої групи по удосконаленню ОП (Андрій Бокотей, завідувач відділу 
Державного природознавчого музею НАН України, д.б.н.) та її рецензентами (Іван Данилик, Директор Інституту 
екології Карпат НАН України, д.б.н.; Юрій Салига, Директор Інституту біології тварин НААН України, д.б.н.; Іван 
Настасяк,  Директор з гарантування якості ПрАТ «Компанія Ензим», к.б.н.). 
Роботодавці є: 
- учасниками засідань Методичної ради факультету щодо удосконалення ОП або можуть надсилати свої пропозиції 
на електронну скриньку гаранта;
- є активними учасниками освітнього процесу через викладання навчальних дисциплін, головуванням в ЕК; 
- беруть участь у забезпеченні підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ОП;
- створюють умови для проходження виробничих та переддипломних практик здобувачів вищої освіти.

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/) проводить соціологічні дослідження у 
площині “університет-випускник-роботодавець”. Таке дослідження сприяє виявленню потреб сучасного ринку праці 
та можливості забезпечення кваліфікованими спеціалістами, які володіють необхідними знаннями і навичками для 
побудови успішної кар’єри через покращення якості освітнього процесу і налагодження ефективних форм взаємодії 
та співпраці університету з роботодавцями. Основна мета опитування випускників – це моніторинг 
працевлаштування випускників, визначення основних тенденцій розвитку ринку праці сьогодні, вивчення якості 
наданої освіти випускникам та прогнозовані потреби у фахівцях (http://work.lnu.edu.ua/yakist-osvity/zvit-za-rezul-
tatamy-anketuvannia-robotodavtsiv-ta-partneriv/).
На факультеті існує багаторічна практика збору інформації про працевлаштування випускників через гаранта ОП, 
кафедри та деканат. Крім того, на біологічному факультеті частими є зустрічі із випускниками ОП форматі 
конференцій та семінарів, ювілейних заходів. Ці зустрічі є цінними для зворотнього зв’язку та пошуку шляхів 
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удосконалення ОП. Комунікація відбувається і через сторінки в соцмережах. Випускники факультету організували 
об’єднання "Шанувальників біологічного факультету", серед завдань якого – ініціювання та підтримка освітніх і 
наукових програм та проектів, покращення ефективності підготовки фахівців та сприяння їх працевлаштуванню, 
участь в організації проведення міжнародних наукових конференцій.

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?

Процедури щодо внутрішнього забезпечення якості реалізації ОП зорганізуються факультетом та ЗВО. В 
університеті діє «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ ім. Івана Франка» (URL: 
https://cutt.ly/CVPAHpb). Відповідно до положення завданням Системи внутрішнього забезпечення якості закладу 
освіти є виявлення недоліків в освітній програмі та освітній діяльності, забезпечення оперативного реагування на їх 
появу. З цією метою Центр забезпечення якості освіти ЛНУ організує постійний моніторинг і контроль за 
функціонуванням Системи. В ході моніторингу Системи забезпечення якості за час реалізації ОП та в освітній 
діяльності з її реалізації працівниками Центру забезпечення якості освіти в 2022 р. зауважень та недоліків 
зафіксовано не було. 
Проведені факультетом опитування студентів, викладачів та роботодавців дозволили виявити наступні недоліки. 
З’ясувалося, що деякі компоненти ОП недостатньо представлені, щоб здобувачі отримали рівносторонню підготовку 
із усіх напрямків. Це стосується, зокрема компонент, які забезпечують практичну підготовку здобувачів, через 
обмеження, які діють в умовах карантинних заходів, війни та недостатньою кількістю коштів. Група забезпечення та 
Вчена рада біологічного факультету за пропозицією роботодавців зініціювала перегляд навчального плану до ОПП 
(2022 р.) з метою підсилити цю компоненту, зокрема шляхом збільшення тривалості виробничої (переддипломної) 
практики з 6 до 8 тижнів. 
Для того, щоб виробити найкращу стратегію стосовне внесення змін у навчальний план з ОП, заплановане 
проведення круглих столів із представниками роботодавців і бізнесу. Для удосконалення цієї ОП було 
запропоновано:
- розширити бази виробничої та переддипломної практик, зокрема на виробництві;
- сформувати блоки професійно-орієнтованих дисциплін з урахування потреб ринку праці у період світових 
пандемій вірусних захворювань, впливу на довкілля воєнних дій. 

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 проводиться вперше.

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

Система внутрішнього забезпечення якості освіти розроблена у Положенні про систему внутрішнього забезпечення 
якості освіти ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), де розроблені 
політика та відповідні процедури. Науково-педагогічні працівники, які залучені до забезпечення освітньої 
діяльності на ОП, неодноразово обговорювали навчальний план, якість викладання і рівень наукових досліджень, 
забезпечення методичними матеріалами на засіданнях кафедр, методичній раді (доц. Назарук К. М. доц. 
Горбулінська, доц. Хамар І.С., доц. Тарновська А.В., доц. Мерлавський В.В., завідувачі випускових кафедр та ін.) та 
вченій раді біологічного факультету. До процедур внутрішнього забезпечення якості ОП залучені кафедри, що 
забезпечують викладання окремих компонентів ОП як нормативної, так і варіативної складової. Викладачі ОП 
усвідомлюють, що підтримка якості вищої освіти на високому рівні, є найголовнішою потребою часу й розуміння 
ролі університету. Тому постійний аналіз, вдосконалення,зворотний зв'язок із здобувачами, потреби ринку, є 
головними питаннями засідань кафедр і вчених рад.

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

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) університетський рівень контролю за якістю освіти здійснюється 
ректором університету, проректорами, Вченою радою університету, Центром забезпечення якості освіти, що 
включає Навчально-методичний відділ, Відділ менеджменту якості освітнього процесу; Центр моніторингу; Відділ 
сприяння працевлаштуванню; Науково-дослідна частина; Лабораторія контролю якості організаційно-методичного 
центру електронного навчання та інші. Факультетський рівень організації та контролю за якістю вищої освіти 
реалізується Вченою радою, деканом факультету, заступниками, завідувачами кафедр, науково-педагогічними 
працівниками, навчально-методичною радою. Забезпечення якості реалізується зокрема, через формування, 
спільно з випусковими кафедрами освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів за спеціальностями; 
перевірка якості організації освітнього процесу кафедрами, якості навчально-методичного забезпечення, 
відвідування відкритих занять, організація звітів завідувачів кафедр на вченій раді факультету, організація та 
проведення контрольних заходів, забезпечення перевірки робіт (проектів) на наявність плагіату. Завідувачі кафедр 
здійснюють забезпечення організації освітнього процесу, контроль за виконанням навчальних планів і програм, 
розкладу занять, контроль за якістю викладання навчальних дисциплін тощо.

Сторінка 20



9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в університеті регулюються Статутом 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Правилами внутрішнього розпорядку 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf), Документами про організацію та 
забезпечення якості навчального процесу, зокрема Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), іншими нормативними документами, 
розміщеними на сайті Львівського університету (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Інформація про ОП розміщена на офіційному сайті біологічного факультету 
(https://https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/bachelor) і є доступною для усіх стейкхолдерів. Зауваження ті 
Пропозиції надсилати на електронну пошту гаранта Хамара І.С. () 

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

https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/OPP_091-Biolohiia_2022.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП: 
- великий спектр обов'язкових дисциплін біологічного спрямування, які охоплюють як класичні, так і сучасні 
біологічні напрямки (що забезпечує підготовку конкурентноспроможнього фахівця на вітчизняному та 
міжнародному ринках праці);
- 8 блоків професійно-орієнтованих дисциплін, які забезпечують диверсифікацію нарямків підготовки здобувачів 
освіти з урахуванням їх навчально-наукових преференцій та потреб ринку праці; 
- забезпечення освітньої діяльності висококваліфікованим науково-педагогічним персоналом, який постійно 
підвищує рівень своєї кваліфікації за рахунок: проведення наукових досліджень; участі у конференціях; публікацій 
результатів своєї діяльності у високорейтингових міжнародних і вітчизняних журналах; використання нових 
методичних підходів і прийомів навчання; 
- наявність сучасного обладнання для реалізації програм практичної підготовки здобувачів освіти, що дозволяє 
випускникам легко інтегруватись у процес здійснення професійної діяльності у вітчизняних і закордонних 
установах; 
- широке залучення до освітнього процесу висококваліфікованих фахівців із закладів і профільних установ різного 
підпорядкування з метою реалізації якісної практичної підготовки здобувачів освіти (проходження здобувачами 
освіти на базі  цих закладів і установ виробничих і передипломних практик); 
- можливість здобувачам освіти повною мірою реалізувати своє право на вибір і набуття актуальних 
компетентностей для самореалізації в обраній професії; 
- залучення всіх учасників освітнього процесу до моніторингу якості освітньої діяльності за ОП;
- багаторівнева система забезпечення якості освіти з чітким розподілом повноважень і обов’язків із виконання 
окремих функцій відповідних процедур і завдань.

Слабкі сторони ОП : 
   З метою більш повної інтеграції у міжнародний освітньо-науковий простір доцільним є: інтенсивне залучення до 
реалізації освітнього процесу за ОП представників провідних світових університетів і міжнародних наукових шкіл та 
впровадження в ОП навчальних дисциплін з іноземною мовою викладання. 
   Більш широке використання програм академічної мобільності науково-педагогічного персоналу, що забезпечують 
освітню діяльність за ОП, актуалізувало б якість їх професійної підготовки. 
   Виклики, з якими стикаються здобувачі вищої освіти під час пандемії Covid-19 та війни, і необхідність адаптації до 
реалій дистанційного навчання вимагають розширення використання в освітній діяльності різноманітних 
інтерактивних технологій, онлайн курсів, симуляційних програм.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?
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Зростаючі темпи науково-технічного прогресу, наслідком чого є постійна необхідність оновлення не лише 
матеріально-технічної бази навчально-наукового процесу, але й його теоретичної складової, постійні зміни на ринку 
праці зумовлюють необхідність постійного оновлення ОП. З метою підвищення ефективності та актуалізації 
освітньої діяльності за ОП і реалізації визначених у ній цілей упродовж найближчих трьох років планується 
наступне: 
- запровадити викладання частини фахових дисциплін англійською мовою;
- сприяти розвитку міжнародного співробітництва;
- оновити у відповідності до сучасних вимог ринку праці перелік обов’язкових та вибіркових компонент, зокрема 
тих, які враховують світову вірусну пандемію та необхідність подолання негативного впливу війни на довкілля; 
- сформувати додаткові пакети вибіркових дисциплін з метою оптимізації процедури формування здобувачами 
вищої освіти індивідуальної освітньої траєкторії, підвищення ефективності та якості даного процесу з урахуванням 
сучасних освітньо-наукових трендів та вимог ринку праці; 
- продовжувати залучення до освітнього процесу висококваліфікованих фахівців з числа роботодавців з метою 
реалізації якісної практичної підготовки здобувачів освіти; 
- сприяти підвищенню ефективності науково-практичної діяльності науково-педагогічних працівників та здобувачів 
ВО, їх публікаційної активності у профільних періодичних виданнях, внесених до наукометричних баз Web of 
Science, Scopus; 
- сприяти поширенню передового досвіду в освітньому процесі, впровадженню інновацій і наукових досягнень у 
навчальний процес.

 

 
          
  

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.
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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

Математичні методи в 
біології з основами 
інформатики

навчальна 
дисципліна

Математичні 
методи в біології з 

основами 
інформатики.pdf

Piijs5sVqLm85qzhbR
DNdu8scqVOfZkzCc

Y9nW+6rHw=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор.

Біологія 
індивідуального 
розвитку

навчальна 
дисципліна

Біологія 
індивідуального 

розвитку.pdf

GQWhwbUR6np0xz
wTPfjoSrNK18cG7cb

zeAzsb6472cE=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор.

Мікробіологія навчальна 
дисципліна

Мікробіологія.pdf iMzjpG5P160iSHNC
FcWGHdEGQAE+Ix

Eyqhi5xbHgkJc=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор, 
обладнання мікробіологічної 
лабораторії (автоклав, 
термостати, холодильник, 
пальники, мікроскопи, скляний 
посуд, металевий 
інструментарій, реактиви), 
культури мікроорганізмів).

Біофізика навчальна 
дисципліна

Біофізика.pdf a4YwthWBhIV1Ju9X
gz9zejJrPc1Z92sVujH

vE/xCXNI=

Вивчення курсу потребує 
використання мультимедійного 
обладнання. Для вивчення курсу 
достатньо володіти такими 
програмами, як Microsoft Office 
Word, Microsoft Office Excel, 
Microsoft Office Power Point, Zoom, 
MsTeams. 

Фізіологія рослин навчальна 
дисципліна

Фізіологія 
рослин.pdf

wADPVRX+CDNUbo
yWWRdvtnWBfxgzb
2RkYdlPi3CoQ8Y=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор. Для проведення 
лабораторного практикуму 
необхідні хімічні реактиви та 
лабораторне обладнання.

Фізіологія людини і 
тварин

навчальна 
дисципліна

Фізіологія людини і 
тварин.pdf

45uDe4+ZY8sOcfxE3
iizrI2utn4SQJLu2sK

F8nONOxw=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор, матеріали і 
обладнання для виконання 
лабораторних робіт.

Генетика навчальна 
дисципліна

Генетика.pdf Pr7Z6B1ad0+iQHS6z
IfN7EarcGkk77/lZX4

BGZjnDn0=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор.

Молекулярна біологія навчальна 
дисципліна

Молекулярна 
біологія.pdf

FWLocJokYBqCvXV
UAFsdCgzLiXd8hYB

5LY9tG25qTo0=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор

Вірусологія навчальна 
дисципліна

Вірусологія.pdf 3OCZB+nMEIjbzAj2
wY/UnW+bJtZ1MQC

ygoJiO2ugqDk=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор, обладнання 
вірусологічної лабораторії 
(автоклав, термостати, 
холодильник, пальники, скляний 
посуд, металевий 
інструментарій, реактиви), 
культури мікроорганізмів, 
препарати бактеріофагів.

Загальна цитологія і навчальна Загальна цитологія Gg9bjRCgh5ZJJyL4F Персональний комп’ютер, 



гістологія дисципліна і гістологія.pdf lI0EhL3wQDtVbmhz
x8Gpls9J1U=

загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор, мікроскопи, 
гістологічні препарати, атласи.

Біотехнологія навчальна 
дисципліна

Біотехнологія.pdf jnUzPPNpD+u/iRTJ
59Zv+2WQ/Ki2VcqA

fUGpUs72DZ4=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор.

Історичний розвиток 
органічного світу

навчальна 
дисципліна

Історичний 
розвиток 

органічного 
світу.pdf

HQv7ojZJxnHf0D+k
MT0zuf0qPuqxZv9I

mhN40P0lVd8=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор, ілюстраційний 
матеріал.

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

навчальна 
дисципліна

Безпека 
життєдіяльності 

та охорона 
праці.pdf

4Hg0txbtF7rFB/+N
D3jIvOpuGVDg2l5h6

QoCIXiQaw8=

Ноутбук, проектор.

Навчальна практика з 
мікології, альгології, 
анатомії і морфології 
рослин

практика Навчальна 
практика з 

мікології, 
альгології, 
анатомії і 
морфології 
рослин.pdf

iKVqxF07DQb6xNH
udFya3vT2fEwiuX4F

187AFnVbjEA=

Екіпірування для польової 
роботи, визначники рослин і 
грибів, стереомікроскоп / лупа, 
камера для фото- і відеозйомки 
рослин (телефон з камерою), 
персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор.

Навчальна практика з 
ботаніки

практика Навчальна 
практика з 

ботаніки.pdf

37zaN6LPfuvdKf/FV
r1Jt2YYedUy1RSZcg

VuIcJwk2Y=

Екіпірування для польової 
роботи, визначники рослин, 
стереомікроскоп / лупа, камера 
для фото- і відеозйомки рослин 
(телефон з камерою), 
персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор.

Навчальна практика з 
зоології безхребетних

практика Навчальної 
практики з зоології 

безхребетних.pdf

MpzTPY78RvNYpBjt
kzf/91Of/T2SIYkjVkT

wC16rhWE=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп’ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор, ілюстраційний 
матеріал, сачок, морилка, лупа, 
бінокуляр, препарувальні голки, 
пінцет, визначники

Навчальна практика з 
зоології хордових

практика Навчальна 
практика з зоології 

хордових.pdf

twj4OcuCCUQXmo4
X3TQNa2y9lTg1/Nw

3GZJQOX7EQcs=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор, дошка, бінокуляри, 
фотографічна техніка, біноклі, 
гіпс.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

практика Виробнича 
(переддипломна) 

практика.pdf

wnQ57qkWz6M8AIu
HydmCeHLa8mNZx
md6s9wNntSbCOI=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор, дошка, бінокуляри, 
фотографічна техніка, біноклі, 
мікроскопи, гіпс.
Обладнання лабораторії 
(автоклав, термостати, 
холодильник, пальники, 
мікроскопи, скляний посуд, 
інструментарій, реактиви).

Курсова робота курсова робота 
(проект)

Курсова робота.pdf hMd1Xfqb+iuTORFF
T8HDIM2Ran5rUIhj

MUCrbKv2Otc=

Виконання курсової роботи 
передбачає використання 
загальновживаних комп'ютерних 
програм і операційних систем 
(корпоративний пакет 
MicrosoftOffice 365) та 
використання лабораторних 
приладів випускових кафедри і 
навчальних лабораторій 
факультету відповідно із 
обраною тематикою і 
визначеними завданнями 
дослідження.



Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Кваліфікаційна 
робота.pdf

cdOWx/Yea8eA77e/
hrsO3YdwhvxYGdnb

5IbEm9sn7yk=

Виконання кваліфікаційної 
роботи передбачає 
використання загальновживаних 
комп'ютерних програм і 
операційних систем 
(корпоративний пакет 
MicrosoftOffice 365) та 
використання лабораторних 
приладів і матеріалів випускових 
кафедри, навчальних 
лабораторій та інших 
структурних підрозділів 
університету та факультету 
(Міжуніверситетського центру 
колективного користування 
клітинної біології та 
біоенергетики, бібліотеки 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
Гербарію Зоологічного музею) 
відповідно із обраною 
тематикою і визначеними 
завданнями дослідження.

Імунологія навчальна 
дисципліна

Імунологія.pdf WQeAdy4quuMHJT
Ro6xSV7q1Mbvf97Q

9vGcn9rdOFA/Y=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
мультимедійний проектор.

Зоологія хордових навчальна 
дисципліна

Зоологія 
хордових.pdf

OsVsqIrMHf6yq1qZT
DBbpkH2jhoI8V5gIn

D9+FbrnAA=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор, вологі препарати 
тварин, скелети тварин, 
таблиці з зображенням основних 
систем органів.

Зоологія безхребетних навчальна 
дисципліна

Зоологія 
безхребетних.pdf

ynfMYiHqv5OC/+yW
ZR/Ktbs77owswIWA

WjEurG+2Fx0=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор, препарати тварин.

Протозоологія навчальна 
дисципліна

Протозоологія.pdf XvUT4HGcBuZYHlzl
lWi1sdy2relcqEeQHr

VNooy7qr0=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор, препарати тварин.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Українська мова (за 
професійним 

спрямуванням).pdf

ISSH5pSd7fuRbAHR
cEsnXdfVWcCyXduf

GP6EVhk3pSo=

Проєктор, комп’ютер, дошка, 
крейда.

Історія України навчальна 
дисципліна

Історія України.pdf K4rzLJamJ8ixG92Ov
BH6M6vUSKeE+wC

J2KGFxGSum/Y=

Мультимедійний проектор

Історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

Історія української 
культури.pdf

xglOIQ8HxlO73Ngav
dpmpPIBu3vS5uLY
MwTqOcKTLU0=

Проектор, роздаткові 
матеріали, підключення до 
мережі Інтернет.

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія.pdf 11D22i7CkST4uT4/8f
p7da1Vp+CJfugCBfx

ddGGrOXA=

Проектор, доступ до системи 
електронного навчання Moodle.

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Іноземна мова 
(Англійська_В1).pdf

zPBs/Z+9hjAtszSlkM
zo1q8eoN73GxQCjY4

KPc7oV9k=

Мультимедійні засоби.

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Іноземна мова 
(Англійська_В2).pdf

K2XRMs/M5/UHwA
96/kLIssIB/kVUndX

oJkPG2rC0p24=

Мультимедійний проектор, 
комп’ютер.

Латинська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Латинська 
мова.pdf

PdOxPpzVqdk7moNc
TQFyaOytcC19esba/

wdLAd5zt1w=

Мультимедійний проектор, 
комп’ютер.

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

Фізичне 
виховання.pdf

B5J/DMVxIxmYLipZ
DoGURmdc63tT0pD

kc0yRNcGZlJo=

Комп’ютерне обладнання, 
програмне забезпечення ZOOM, 
MicrosoftTeams, Moodle, 
спортивний інвентар та 
обладнання



Основи вищої 
математики

навчальна 
дисципліна

Основи вищої 
математики.pdf

fZQmnDcUeFG/76tJ
p7bQnZNf4AKqz0H6

xzsa/Px7ygc=

Комп’ютерне обладнання

Хімія неорганічна навчальна 
дисципліна

Хімія 
неорганічна.pdf

N6E4tU3ZssqjjZR1V
GEUp1AdpzYU/Un1

GI59rkONK08=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, доступ до 
мережі інтернет. Лабораторне 
обладнання.

Хімія аналітична навчальна 
дисципліна

Хімія 
аналітична.pdf

dWB+exTT3hurLFM
ubsi0ebSCjBTqGH9l

df/EUsTXT4M=

Вимірювальне обладнання 
кафедри аналітичної хімії.

Хімія органічна навчальна 
дисципліна

Хімія органічна.pdf Ot8fTeiKmes6KkUW
5Mv2a0L5VDaiAXqn

FI+s+NPwS08=

Хімічні реактиви, лабораторний 
посуд та обладнання, 
комп’ютерна техніка.

Хімія біоорганічна навчальна 
дисципліна

Хімія 
біоорганічна.pdf

SHLdyYkrTx/A5URC
6lbB6qtdbMTCAa1U

huXPQJl5q2M=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
мультимедійний проектор

Біохімія навчальна 
дисципліна

Біохімія.pdf xC4v3wRinettGZk7e
5jttd2iiXJ+FXt61cFG

uYBbxs0=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп’ютерні 
програми і операційні системи, 
проєктор

Фізика навчальна 
дисципліна

Фізика.pdf VfQXb4YsKETTUyN
YsK6EQ6hxnZpTHD
HGWhu37Igyp5g=

Лекційні заняття ‒ 
мультимедійна установка та 
ноутбук. Лабораторні заняття 
‒ обладнання навчальних 
лабораторій кафедри загальної 
фізики.

Екологія навчальна 
дисципліна

Екологія.pdf xUJBODBVSqS9ZTX
LkbLEgXHYl+E+3U

XDIgfgfYdmsjE=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор, дошка.

Біохімія рослин навчальна 
дисципліна

Біохімія рослин.pdf Zc8pfv8EN2jhF7i7Zg
upcHWQXzFhJM8R

s34eFwdX3Z0=

Персональний комп'ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проєктор, обладнана фізіолого-
біохімічна лабораторія.

Анатомія людини навчальна 
дисципліна

Анатомія 
людини.pdf

D4hbZ1KUOy106esc
NekUUw8y7FsZ1LOe

oHvdGxjQz0s=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор; матеріали і 
обладнання для виконання 
лабораторних робіт

Мікологія та 
альгологія

навчальна 
дисципліна

Мікологія та 
альгологія.pdf

A64bS7ajhO/2wXZq
2vSBDONvQYit6dc4x

YziCBakarU=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, прилади і 
засоби для проведення 
лабораторних робіт.

Анатомія і морфологія 
рослин

навчальна 
дисципліна

Анатомія і 
морфологія 
рослин.pdf

CuLVrrnLgglCGts4p
8PNAxw5u2BiS3gya

38SZOQBUXI=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
мультимедійний проектор, 
живий і фіксований рослинний 
матеріал, гербарні зразки.

Ботаніка навчальна 
дисципліна

Ботаніка.pdf /rtXO+YT3DNhnwV
+I+/ljc1uuQmRTGs2

7fgO5vZxZUM=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор.

 
* 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

401211 Генега 
Анастасія 
Богданівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

070404 
Бiофiзика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009426, 
виданий 

26.09.2012

10 Загальна 
цитологія і 
гістологія

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1.Tarnovska A.V. 
BIOMETRIC 
ANALYSIS OF 
SPERMOGRAMS OF 
MEN OF DIFFERENT
AGE GROUPS IN 
NORMAL AND 
PATHOLOGY IN LVIV 
REGION, UKRAINE / 
A.B. Heneha //
Biol. Stud. - 2022. - Vol. 
16, № 3 - P. 49-60. - 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/sbi.1603.686.
2. Tarnovska A.V. 
Loach Embryos – Test 
System to Asses the 
Effects of 
Pharmacological Drugs 
/
S.M. Tryhub, A.B. 
Heneha - Słupsk : 
Wydawnictwo Naukowe 
Akademii Pomorskiej w 
Słupsku ul. K.
Arciszewskiego 22a, 76-
200 Słupsk, 2022. - P. 
297-311. - ISBN 978-83-
7467-378-5.
3. Tarnovska A.V. Free 
Radical Processes in 
Cold-Blooded and 
Warm-blooded Animals 
under the
Action of Physico-
Chemical Factors / A.B. 
Heneha, O.M. 
Semochko, M.M 
Yaremchuk - Słupsk :
Wydawnictwo Naukowe 
Akademii Pomorskiej w 
Słupsku ul. K. 
Arciszewskiego 22a, 76-
200 Słupsk,
2022. - P. 271-293. - 
ISBN 978-83-7467-
378-5.
П.10
Виконання 
Міжнародного 
проекту у рамках 
Генерального 



договору про надання 
послуг з Інститутом 
біомедичних 
досліджень Новартіс 
(США) RD 15 «Наукові 
розвідки і аналіз 
трендів у біотехнології 
та розробці ліків».
П.19
Член Українського 
біофізичного 
товариства (Львівське 
відділення), 

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Республіка Польща, 
м.Лодзь, Університет 
Інформатики (WSInf) 
у період
з 14 по 20 березня 
2016 року у рамках 
проекту «Інструменти 
підтримки 
мобільності науковців 
у фінансовій 
перспективі ЄС на 
2014-2020 роки», 
організатором якого є 
Фундація Central 
European Academy 
Studies and 
Certification (CEASC) . 
Пройшла стажування 
за програмою 
професійного 
розвитку 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (6 
кредитів/180 год) 
(червень 2022 року). 
Закінчила стажування 
та отрмала сертифікат  
«Курси підготовки 
Oxford online 
placement test (80 
годин)» англійською 
мовою (червень 2022 
року). Отримала 
сертифікат, який 
підтверджує 
володіння 
англійською мовою 
(рівень В2).

177116 Перетятко 
Тарас 
Богданович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043831, 
виданий 

13.12.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
024746, 
виданий 

14.04.2011

17 Мікробіологія Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Komplikevych S. 
Culturable 
microorganisms of 
substrates of terrestrial 



plant communities of 
the maritime Antarctic 
(Galindez Island, Booth 
Island) / S. 
Komplikevych, O. 
Maslovska, T. 
Peretyatko, O. Moroz, 
S. Diakiv, Y. Zaritska, I. 
Parnikoza, S. Hnatush 
// Polar Biology. – 
2022. – 19p. DOI: 
https://doi.org/10.1007
/s00300-022-03103-7 
(Impact-factor: 2,493; 
Scopus)
2. Lishchynskyi O. 
Passive antifouling and 
active self-disinfecting 
antiviral surfaces / O. 
Lishchynskyi, Y. 
Shymborska, Y. 
Stetsyshyn, J. 
Raczkowska, A. 
Skirtach, T. Peretiatko, 
A. Budkowski // 
Chemical Engineering 
Journal. – 2022. – Vol. 
446. – 137048.
DOI: 
https://doi.org/10.1016
/j.cej.2022.137048 
(Impact-factor: 16,744; 
Scopus)
3. Verkholiak N. Effects 
of phenolic compounds 
on the sulfidogenic 
activity of 
Desulfotomaculum sp. 
and Desulfovibrio 
desulfuricans bacteria / 
N. Verkholiak, T. 
Peretyatko, A. Halushka 
// Ecological Questions. 
– 2021. – Vol. 32, N 4. 
– P. 135–142. 
DOI:http://dx.doi.org/1
0.12775/EQ.2021.039 
(Impact-factor: 1,1; 
Scopus)
4. Hnatush S. Bacteria 
of the genus 
Pseudomonas isolated 
from Antarctic 
substrates / S. Hnatush, 
S. Komplikevych, O. 
Maslovska, O. Moroz, 
T. Peretyatko, A. 
Dzhulai, T. Krasnozhon 
// Ukrainian Antarctic 
Journal. – 2021. – N 2. 
P. 58–75. DOI: 
http://doi.org/10.33275
/1727-7485.2.2021.678 
(Scopus)
5. Сhayka O. M. 
Thermophilic sulfur-
reducing bacteria 
Moorella thermoacetica 
Nadia-3, isolated from 
"Nadiia" pit spoil heap 
of Chervonohrad 
mining region / O. M. 
Сhayka, T. B. 
Peretyatko, A. A. 
Halushka // Біологічні 
Студії / Studia 
Biologica. – 2021. –Vol. 
15, N 2. – С. 35–46. 
DOI: 
http://doi.org/10.3097
0/sbi.1502.654 (Фахове 



видання України)
П.2.
1. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій 
Pseudarthrobacter sp. 
2B-K-54 у Депозитарії 
Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру 
Pseudarthrobacter sp. 
ІМВ B-7981 від 6 
грудня 2021 року / С. 
О. Гнатуш, Т. Б. 
Перетятко, О. М. 
Мороз, О. Д. 
Масловська, С. Я. 
Комплікевич.
2. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Pedobacter 
sp. 2U-K-37 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Pedobacter sp. 
ІМВ B-7982 від 6 
грудня 2021 року / С. 
О. Гнатуш, Т. Б. 
Перетятко, О. М. 
Мороз, О. Д. 
Масловська, С. Я. 
Комплікевич.
3. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Moorella 
thermoacetica Nadia-3 
у Депозитарії 
Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Moorella 
thermoacetica ІМВ В-
7957 від 23 липня 2021 
року / О. М. Чайка, Т. 
Б. Перетятко, С. О. 
Гнатуш.
4. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Pseudomonas 
yamanorum 9.9_102 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Pseudomonas 
yamanorum ІМВ В-
7916 від 02 грудня 
2020 року / С. О. 
Гнатуш, О. М. Мороз, 
Т. Б. Перетятко, О. Д. 
Масловська, С. Я. 
Комплікевич.
5. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Paenibacillus 
tundrae 5A–101 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 



вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Paenibacillus 
tundrae ІМВ В-7915 від 
02 грудня 2020 року / 
С. О. Гнатуш, Т. Б. 
Перетятко, О. М. 
Мороз, О. Д. 
Масловська, С. Я. 
Комплікевич.

П.3.

Гудзь С. П. 
Вірусологія : 
підручник : [для студ. 
закл. вищ. осв. ] / С. 
П. Гудзь, Т. Б. 
Перетятко, А. А. 
Галушка. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 536 с.

П.6.

Науковий керівник 
кандидатської 
дисертаційної роботи 
Верхоляк Н. С., 
захищеної за 
спеціальністю 
03.00.16–екологія 
(2021). Тема роботи: 
Екологічне значення 
сульфатвідновлюваль
них бактерій в 
очищенні водного 
середовища від 
полютантів. ДК № 
063203 від 30.11.2021 
р.

П.15
Науковий керівник 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
– переможців 
завершального етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт:
1. Курудз С. – учениця 
11 класу Львівського 
фізико-
математичного ліцею, 
тема роботи: "Роль 
сульфатвідновлюваль
них бактерій у 
деструкції 
сульфатовмісних і 
хромовмісних 
мінералів" (диплом ІІ 
ступеня, 2022).
2. Войтович М. – 
учениця 11 класу 
Белзького ОЗЗСО ЗШ 
І-ІІІ ступенів, тема 
роботи: "Вплив 
адвентивних видів 
рослин на чисельність 
ґрунтових 
мікроорганізмів" 
(диплом ІІІ ступеня, 
2019).
Стажування та 
професійний 
розвиток:
ДУ «Львівська 



фітосанітарна 
лабораторія», 
17.05.2021–25.06.2021 
р. Довідка № 728 від 
25.06.2021 р., видана 
ДУ «Львівська 
фітосанітарна 
лабораторія». 
Пройшов 
сертифікований 
тренінг "Актуальні 
питання мікробіології, 
вірусології, імунології 
та методики 
викладання 
мікробіологічних 
дисциплін" 
(Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка), 
“Гармонійний 
розвиток особистості 
учня в рамках 
гурткової діяльності” з 
використанням 
дистанційних 
технологій 
(Львівський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
19.11.2020–21.12.2020 
р., 25.02.2021–
19.03.2021 р.,), 
сертифікований 
онлайн-тренінг 
“Delivering access to 
unlicensed medicine” 
(COREX Academy, 25 
лютого 2021 р.), 
сертифікований 
онлайн-курс 
“Діджитал 
інструменти для 
дистанційного 
навчання” 
(Національний центр 
"Мала академія наук 
України", 19−28 квітня 
2021 р.), 
сертифікований 
онлайн-воркшоп 
“Культура 
використання 
фармацевтичних 
препаратів та 
побутової хімії”, 
організованого в 
рамках проєкту 
ResBios.

324679 Сирватка 
Василь 
Ярославович

Асистент, 
Суміщення

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

070407 
Генетика, 
Диплом 

кандидата наук 
DK 033590, 

виданий 
25.02.2016

8 Генетика       Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1



1. Syrvatka V. 
Scandium-
microorganism 
interactions in new 
biotechnologies / V. 
Syrvatka, A. Rabets, O. 
Gromyko, A. 
Luzhetskyy, V. 
Fedorenko // Trends in 
biotechnology. – 2022. 
– 40, 9 – P. 1088-1101. 
https://doi.org/10.1016
/j.tibtech.2022.02.006  
Syrvatka V.  Synthesis 
and properties of silver 
nanoparticles-antibiotic 
conjugates for study of 
antibiotic-resistance 
mechanisms / V. 
Syrvatka, A. 
Karachkovska, O. 
Gromyko, N. Kulyk, V. 
Fedorenko // Optical 
Engineering. – 2021. – 
Vol. 60, №3. – 037101. 
https://doi.org/10.1117/
1.OE.60.3.037101
2. Karachkovska A. D. 
Synthesis of antibiotic-
silver nanoparticles 
complexes, their 
properties, and 
application for 
investigation of 
antibiotic-resistance 
mechanisms / A. D. 
Karachkovska, V. J. 
Syrvatka, O. M. 
Gromyko, V. O. 
Fedorenko // Proc. 
SPIE. – 2020. – Vol. 
11467.  – 1146721 
https://doi.org/10.1117/
12.2567974
3. Shtapenko O. V. 
Formation and 
properties polymer 
nanolayers to enhance 
cell growth in vitro O. 
V. Shtapenko, I. I. 
Gevkan, Yu. I. Sluvchyk, 
V. Y Syrvatka., N. M. 
Matvienko // Innow. 
Biosyst. Bioeng. – 2018. 
– Vol. 2, № 2. – P. 105-
109.
4. Shtapenko O. V. 
Effect of organic 
microelements 
liposomal form on 
fertilizing ability and 
antioxidant status of 
female rabbits / O. V. 
Shtapenko, I. I. Gevkan, 
Yu. I. Sluvchyk, Ye. O. 
Dzen`, V. Y. Syrvatka, 
N. M. Matvienko // 
Acta Biotechnology. – 
2018. – Vol. 11, № 4. – 
P. 50-56. 
5. Сирватка В. Я. 
Комбінована 
просторово-
організована система 
для дозрівання 
яйцеклітин тварин in 
vitro / В. Я. Сирватка. 
Ю. І. Сливчук, О. В. 
Штапенко, О. М. 
Громико, І. І. Гевкан 
// Фактори 



експериментальної 
еволюції організмів. – 
2020. – Т. 26. – С. 
264–269.  
https://doi.org/10.7124
/FEEO.v26.1277  
6. Сливчук Ю. І. 
Вплив наночастинок 
Купруму на біохімічні 
показники сироватки 
крові кролиць / Ю. І. 
Сливчук, О. В. 
Штапенко, І. I. Гевкан, 
В. Я. Сирватка, О. Ю. 
Сливчук, А. Р. 
Корбецький // 
Біологія тварин. – 
2020. – Т. 22, № 1. – С. 
20–25. 
https://doi.org/10.1540
7/animbiol22.01.020 
7. Штапенко О. В. 
Вплив органічної 
сполуки манган 
глутамату на 
імплантаційну 
здатність самок щурів 
О. В. Штапенко, І. І. 
Гевкан, Ю. І. Сливчук, 
В. Я. Сирватка, Н. М. 
Матвієнко // Вісник 
проблем біології та 
медицини. – 2018. – 
Том 9. – Вип. 2. – С. 
171-175.

Стажування та 
професійний 
розвиток:
                               
Інститут Фізики Сан 
Карлоса Університету 
Сан Пауло за 
підтримки FAPESP 
(São Carlos Institute of 
Physics (IFSC) 
University of São 
Paulo). Сан Карлос, 
шт. Сан Пауло, 
Бразилія (20.03.19 – 
29.03.19). «São Paulo 
School of Advanced 
Science on Modern 
Topics in 
Biophotonics». 
Наукове стажування 
Університет Північної 
Кароліни в Шарлоті, 
Шарлотта, Північна 
Кароліна, США 17 
липня – 22 вересня 
2017р. (University of 
North Carolina at 
Charlotte, Charlotte, 
North Carolina, USA). 

Автор 34-ох наукових 
статей та 3-ох патентів 
України на корисну 
модель, прийняв 
участь у 42-х 
конференціях та 
семінарах 
(опубліковано 35 тез 
доповідей), як в 
Україні, так і за її 
межами, зокрема, в 
Польщі, Німеччині, 
Канаді, США та 
Бразилії.
Нагороди, відзнаки: 



“Research Excellence 
Award” від корпорації 
«Newport 
Corporation», 
Каліфорнія, США, 
2014р. 
“Стипендія Кабінету 
Міністрів України для 
молодих науковців” 
від Кабінету Міністрів 
України, 2016р. 
Друге місце на 
конкурсі інноваційних 
розробок «Сходи в 
Майбутнє: відзнака 
молодих науковців у 
сфері охорони 
здоров’я та 
фармацевтики» від 
Громадської спілки 
«Центр інновацій 
«Сходи у Майбутнє» 
та Національної 
академії медичних 
наук України, 2019р.

385916 Шалай 
Ярина 
Романівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 

фізичної 
культури, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

7.01020302 
фізична 

реабілітація, 
Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

8.04010206 
біофізика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054835, 
виданий 

16.12.2019

1 Біофізика
Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Ilkiv MV, Shalai YaR, 
Mitina NE, Zaichenko 
OS, Babsky AM. Effect 
of a novel thiazole 
derivative and complex 
with polymeric carriers 
on the processes of lipid 
peroxidation in 
lymphoma cells 
Біологічні студії / 
Studia Biologica 
(Scopus)
2. Shalai YR, Popovych 
MV, Mandzynets SM, 
Hreniukh VP, Finiuk 
NS, Babsky AM. 
Prooxidant and 
antioxidant processes in 
the liver homogenate of 
healthy and tumor-
bearing mice under the 
action of thiazole 
derivatives. Ukr 
Biochem J,  93(3): 61–
67, 2021 (Scopus)
3. Finiuk NS, Popovych 
MV, Shalai YaR, 
Mandzynets’ SM, 
Hreniuh VP, Ostapiuk 
YuV, Obushak MD, 
Mitina N. E, Zaichenko 
OS, Stoika RS, Babsky 
AM. Antineoplastic 
activity in vitro of 2-
amino-5-benzylthiasol 



derivative in the 
complex with nanoscale 
polymeric carriers. 
Cytology and Genetics, 
55 (1): 19–27, 2021 
(Scopus, WoS)

П.3.
Бабський А. М., 
Гренюх В. П., Заіченко 
О. С. та ін. 
Протипухлинні 
перспективи 
сульфуровмісних 
препаратів [за ред. 
проф. А. М. 
Бабського]. Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, – 2022. – 112 
с. – (Серія «Біологічні 
студії»)
П.9.
Член експертної ради 
МОН з конкурсного 
відбору проєктів 
наукових робіт та 
науково-технічних 
розробок молодих 
вчених (секція 
Охорона здоров’я, 
наказ МОН №1014 від 
22.09.21р.).

П.19
Член Українського 
біофізичного 
товариства (Львівське 
відділення), 
 Українського 
фізіологічного 
товариства (Львівське 
відділення).

Стажування та 
професійний 
розвиток:
"Вдосконалення 
викладацької 
майстерності" у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка з 
27.01.2022 р. по 
04.06.2022 р. 
Відвідувала інші 
електронні курси та 
семінари, зокрема 
"Розвиток 
аналітичних навичок 
педагога для 
оптимізації 
навчальних процесів в 
умовах сьогодення" 
(Центр 
трансперсональної 
психології, 6 – 
12.11.2021)

130859 Гарасим 
Наталія 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 048276, 
виданий 

08.10.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039417, 

виданий 
26.06.2014

13 Біофізика Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 



«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1

1) Гарасим Н., 
Боднарчук Н., Отчич 
В., Кінаш О., Мельник 
Н., Зинь А. Зміна 
окремих показників 
еритроцитів крові 
щурів за впливу 
гістаміну і кверцетину 
// Вісник львівського 
університету. Серія 
біологічна. – 2022. – 
Вип. 87. – С. 3–22. 
HTTPS://DOI.ORG/10.
30970/VLUBS.2022.87.
01.
2) Harasym N.P. 
Quercetin and 
histamine effects on 
free radical reactions in 
rat erythrocytes / N.P. 
Harasym, M.Y. 
Booklyv, A.R. Zyn, S.M. 
Mandzynets, A.O. 
Bezkorovainy, D.I. 
Sanahursky // The 
Ukrainian Biochemical 
Journal (UBJ). 2021. – 
Vol. 93, № 1. 96–103. 
doi: 
https://doi.org/10.1540
7/ubj93.01.096. 
Scopus.
3) Гарасим Н. 
Активність ферментів 
антиоксидантного 
захисту і вміст 
глутатіону у плазмі 
крові щурів за дії 
кверцетину та 
гістаміну в дослідах in 
vitro / Н. Гарасим, Х. 
Баран, Н. Боднарчук, 
В. Отчич, М. Галан, А. 
Зинь, Д. Санагурський  
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
біологічна. – 2021. – 
Вип. 84. – С. 40–53. 
Web of Science.
4) Боднарчук Н. Вміст 
сіалових кислот, АТФ і 
супероксидного аніон-
радикала у зародках 
в’юна за впливу 
флуренізиду / Н. 
Боднарчук, Н. 
Гарасим, А. Тріль, Д. 
Санагурський // 
Вісник львівського 
університету. Серія 
біологічна. – 2021. – 
Вип. 84. – С. 54–67. 
Web of Science.
5) Harasym N. Effects 
of histamine and 
sodium hypochlorite on 
prooxidand state in the 
rats erytrocytes / N. 
Harasym, S. 
Mandzynets, D. 
Sanahursky  // Current 
Issues in Pharmacy and 



Medical Sciences. – 
2020. – Vol. 33, № 3. – 
Р. 125–131. DOI: 
https://doi.org/10.2478
/cipms-2020-0023 
Імпакт-фактор 0,37.
6) Гарасим Н. 
Інтенсивність 
вільнорадикальних 
процесів у плазмі 
крові щурів за впливу 
гістаміну і кверцетину 
/ Н. Гарасим, М. 
Вербещук, Н. 
Боднарчук, М. Галан, 
Д. Санагурський // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
біологічна. – 2020. – 
Вип. 82. – С. 36–52. 
Web of Science.

П.2.
Патент на корисну 
модель Гарасим Н.П., 
Бабський А.М., 
Гренюх В.П., 
Распопіна А.С., Зинь 
А.Р., Боднарчук Н.О., 
Санагурський Д.І. 
Спосіб досліджування 
гістамінопов’язаних 
реакцій. 6.07.2020 р. 
№ заявки: u 
202004092. № 
патенту UA145429U 
від 10.12.2020 р. Бюл. 
№ 23. МПК 
G01N33/48(2006.01).
П.4.
Геоінформаційні 
системи в екології: 
практикум для 
студентів біологічного 
факультету / І.М. 
Бубняк, Н.П. Гарасим. 
– Львів: Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2018. – 
88 с. (1,5 авторського 
аркуша).
Електронні курси 
«Біоенергетика», 
«Основи біофізики».

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації: 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» 25 
березня 2021-12 
червня 2021 рр. 
Сертифікат СВ № 
02070987/0000358-
21.

173408 Бура Марта 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 027020, 
виданий 

15.12.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025348, 
виданий 

01.07.2011

21 Біофізика Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 



діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
2. Грицай І., 
Мандзинець С.М., 
Бура М.В. Вплив 
фториду натрію на 
розвиток та 
виживання зародків 
в'юна // Біофізичний 
вісник. – 2022. – 
Вип.47. – С. 13-26. 
https://doi.org/10.2656
5/2075-3810-2022-47-
02 (SCOPUS)
3. Бура М.В. Енергія 
активації Na+, K+-
АТФази ембріонів 
в’юна / М.В. Бура // 
Експериментальна та 
клінічна фізіологія і 
біохімія. – 2020. – 
Вип. 1 (89). – С. 44–49. 
Журнал внесений до 
переліку наукових 
фахових видань 
україни, категорія 
«Б»;  
https://doi.org/10.2504
0/ecpb2020.01.044
4. Romaniuk М.S. The 
influence of low-
intensity laser 
irradiation on the loach 
embryo cells / М.S. 
Romaniuk, M.V. Вura, 
S.M. Mandzynets, O.R. 
Kulachkovsky [et al.] // 
Cytology and Genetics. 
– 2014. – Vol. 48, № 3. 
- Р. 43-47.
П.3.
Бура М.В., 
Санагурський Д.І. 
Біофізика сенсорних 
систем навч. посіб. : 
[для студ. вищ. навч. 
закл.] / [Бура М.В., 
Санагурський Д.І.]. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка,  2014. – 
192 c. – (Серія 
«Біологічні Студії») 
(№1/11-17365 від 
13.11.13), Посібник з 
грифом МОН України.
П.7.
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради К 35.051.14 
(2016-2019, 2020 рр.)
Стажування та 
професійний 
розвиток:
 «Вдосконалення 
викладацької 
майстерності», 2021 
р., Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 6 
кредитів, сертифікат 
СВ 
№02070987/000010-
21; 
XVI INTERNATIONAL 
SUMMER SCHOOL of 
young scientists 



«Molecular biology, 
biotechnology and 
biomedicine» 27 JUNE 
- 8 JULY 2022 ODESA, 
UKRAINE (1,3 ECTS 
сredits);
ЦИФРОВІ 
ІНСТРУМЕНТИ 
GOOGLE ДЛЯ 
ОСВІТИ», 03-16 
жовтня 2022 (1 кредит 
ECTS)., базовий 
рівень, №GDTfE-03-
Б-03544); 17-23 
жовтня 2022 року (0,5 
кредиту ECTS, 
середній рівень, 
№GDTfE-03-C-01783).  
У 2007 р. отримала 
індивідуальний грант 
Президента України

220272 Бабський 
Андрій 
Мирославов
ич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 007896, 

виданий 
16.12.2009, 

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 015065, 
виданий 

02.10.1985, 
Атестат 

професора AП 
002463, 
виданий 

26.11.2020, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
000144, 
виданий 

28.10.1992

43 Біофізика Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1.
1. Shalai Ya. R. 
Prooxidant and 
antioxidant processes in 
the liver homogenate of 
healthy and tumor-
bearing mice under the 
action of thiazole 
derivatives / Ya. R. 
Shalai, M. V. Popovych, 
S. M. Mandzynets, V. P. 
Hreniukh, N. S., Finiuk, 
A. M. Babsky // Ukr. 
Biochem. J. – 2021. – 
Vol. 93, N 3. – P. 61–67 
doi.org/10.15407/ubj93.
03.061 (Impact-factor 
0,597 Scopus)
2. Finiuk N. S. Effect of 
a novel thiazole 
derivative and its 
complex with a 
polymeric carrier on 
stability of DNA in 
human breast cancer 
cells / N. S. Finiuk, O. 
Yu. Klyuchivska, I. I. 
Ivasechko, N. E. Mitina, 
Yu. V. Ostapiuk, M. D. 
Obushak, O. S. 
Zaichenko, A. M. 
Babsky, R. S. Stoika // 
Ukr. Biochem. J. – 
2021/ - Vol. 93, N2. – P. 
39-51 
doi.org/10.15407/ubj93.
02.039 (Impact-factor 
0,597 Scopus)
3. Finiuk N. S. 
Antineoplastic activity 



in vitro of 2-amino-5-
benzylthiasol derivative 
in the complex with 
nanoscale polymeric 
carriers / N. S. Finiuk, 
M. V. Popovych, Ya. R. 
Shalai, S. M. 
Mandzynets’, V. P. 
Hreniuh, Yu. V. 
Ostapiuk, M. D. 
Obushak, N. E Mitina, 
O. S. Zaichenko, R. S. 
Stoika, A. M. Babsky // 
Cytology and Genetics. 
– 2021. - Vol. 55, N 1/ - 
P. 19–27 
doi.org/10.3103/S0095
452721010084 
(Impact-factor 0,579 
Scopus)
4. Hreniukh V. P. 
Effects of thiazole 
derivatives on 
intracellular structure 
and functions in murine 
lymphoma cells / V. P. 
Hreniukh, N. S. Finiuk, 
Ya. R. Shalai, B. O. 
Manko, B. V. Manko, 
Yu. V. Ostapiuk, O. R. 
Kulachkovskyy, M. D. 
Obushak, R. S. Stoika, 
A. M. Babsky // Ukr. 
Biochem. J. – 2020. 
Vol. 92, N 2. – P. 121-
130. 
doi.org/10.15407/ubj91.
02.121 (Impact-factor 
0,597 Scopus)
П.2
Патент на КМ № 
145429 Україна. МПК 
G01N 33/48. Спосіб 
досліджування 
гістамінопов’язаних 
реакцій / Гарасим 
Н.П., Бабський А.М., 
Гренюх В.П., 
Распопіна А.С., Зинь 
А.Р., Боднарчук Н.О., 
Санагурський Д.І. 
Заявник і власник 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. Заявка 
№ u 202004092 від 
06.07.2020. Опубл. 
10.12.2020. Бюл. № 
23.

П.3.
5. Бабський А. М. 
Протипухлинні 
перспективи 
сульфуровмісних 
гетероциклів: 
монографія [А. М. 
Бабський, В. П. 
Гренюх, О. С. Заіченко 
та ін. ] ; за ред. проф. 
А. М. Бабського]. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2022. – 
112 с. – (Серія 
“Біологічні Студії”)
6. Бабський А. Основи 
біоенергетики : 
підручник [для студ. 
вищ. навч. закл.] А. 
Бабський, О. Іккерт, В. 



Манько. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2019. – 312 с. – (Серія 
«Біологічні студії»).
П.6
Консультант 
докторської дисертації 
Геращенко Б.І. 
Формування 
проліферативних і 
адаптивних відповідей 
клітинних популяцій 
за дії іонізуючої 
радіації та 
хіміопрепаратів. 
03.00.01 –
радіобіологія

П.8
Науковий керівник 
теми БФ-81Ф 
«Механізми 
подолання 
резистентності та 
підвищення 
ефективності 
протипухлинної дії 
похідних тіазолу в 
комплексі з 
нанорозмірними 
полімерними 
носіями». 

Заступник головного 
редактора журналу 
«Біологічні студії / 
Studia Biologica”, 
Член редколегії 
журналу «Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
біологічна»
Премія Львівської 
обласної ради та 
Львівської обласної 
державної 
адміністрації для 
працівників наукових 
установ та закладів 
вищої освіти

324653 Масловська 
Ольга 
Дмитрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

070401 
Мiкробiологiя 
та вірусологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043187, 
виданий 

04.05.2017

5 Мікробіологія Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1.
1. Segin T. Biochemical 
indicators of green 
photosynthetic bacteria 
Chlorobium limicola 
response to Cu2+ action 
/ T. Segin, S. Hnatush, 
O. Maslovska, A. 
Halushka, Y. Zaritska // 
Ukrainian Biochemical 
Journal. – 2020. – Vol. 



92 №1. – С. 103–112. 
http://dx.doi.org/10.15
407/ubj92.01.103 
(Scopus (0,176 SJR, 
0,444 SNIP, 0,8 Cite 
Score 2019), Web of 
Science)
2. Hnatush S. Waste 
water treatment by 
exoelectrogenic 
bacteria, which were 
isolated from 
technogenically 
transformed territories 
/ S. Hnatush, O. 
Maslovska, T. Segin, O. 
Vasyliv, M. Kovalchuk, 
M. Malovanyy // 
Ecological Question. – 
2020. – T.31, №1. – С. 
35–44. 
http://dx.doi.org/10.12
775/EQ.2020.005 
(Scopus (0,161 SJR, 
0,269 SNIP, 0,7 Cite 
Score 2019), Web of 
Science)
3. Moroz O. M. 
Reduction of sulfur and 
oxidized forms of 
nitrogen by bacteria of 
Desulfuromonas sp., 
isolated from 
Yavorivske Lake, under 
the influence of ferrum 
citrate / O. M. Moroz, 
S. O. Hnatush, O. D. 
Maslovska, G. V. 
Yavorska, B. M. 
Borsukevych // Biosyst. 
Divers. – 2020. − Vol. 
28, № 1. – P. 53–59. 
doi: 10.15421/012009. 
http://ecology.dp.ua 
(Scopus (Cite 
ScoreTracker 2020 
0.7), Web of Science, 
Index Copernicus)
4. Hnatush S. Bacteria 
of the genus 
Pseudomonas isolated 
from Antarctic 
substrates / S. Hnatush, 
S. Komplikevych, O. 
Maslovska, O. Moroz, 
T. Peretyatko, А. 
Dzhulai, T. Krasnozhon 
// Ukrainian Antarctic 
Journal. – 2021. – Vol. 
2. – P. 58–75. 
https://doi.org/10.3327
5/1727-
7485.2.2021.678
5. Hnatush S. O. 
Influence of cobalt 
chloride and ferric 
citrate on purple non-
sulfur bacteria 
Rhodopseudomonas 
yavorovii / S. O. 
Hnatush, O. D. 
Maslovska, S. Y. 
Komplikevych, I. V. 
Kovbasa // Biosyst. 
Divers. – 2022. – Vol. 
30, №1. – P. 38 45. 
https://doi.org/10.1542
1/012204 Scopus (Cite 
ScoreTracker 2021 1.3), 
Web of Science, Index 
Copernicus)



6. Komplikevych S. 
Culturable 
microorganisms of 
substrates of terrestrial 
plant communities of 
the maritime Antarctic 
(Galindez Island, Booth 
Island) / S. 
Komplikevych, O. 
Maslovska, T. 
Peretyatko, et al. // 
Polar Biol. – 2022. 
https://doi.org/10.1007
/s00300-022-03103-7 
(Impact-factor: 2.198. 
Scopus (Cite 
ScoreTracker 2021 4.0), 
Web of Science)

П.2
Пат. 132187 Україна, 
МПК H01M 8/00; 
H01M 8/16; H01M 
8/22. Спосіб 
одержання 
електричного струму у 
мікробному 
паливному елементі / 
Гнатуш С. О., Тарабас 
О. В., Василів О. М., 
Масловська О. Д., 
Мороз О. М. ; заявник 
і власник Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. − № 
u201809830 ; заявл. 
02.10.2018 ; опубл. 
11.02.2019, Бюл. № 3.
Свідоцтво про 
первісне депонування 
штаму Pseudomonas 
sp. 5А_1N_20 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д.К. 
Заболотного НАН 
України. 
Реєстраційний номер 
наданий штаму 
Pseudomonas sp. ІМВ 
В-7866 від 18 грудня 
2019 року / С. Гнатуш, 
Т. Перетятко, О. 
Мороз, О. Масловська.  
Свідоцтво про 
первісне депонування 
штаму Arthrobacter sp. 
10А_3T_20 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д.К. 
Заболотного НАН 
України. 
Реєстраційний номер 
наданий штаму 
Arthrobacter sp. ІМВ 
В-7860 від 18 грудня 
2019 року / С. Гнатуш, 
Т. Перетятко, О. 
Мороз, О. Масловська.  
Свідоцтво про 
первісне депонування 
штаму Psychrobacter 
sp. 89_1T у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д.К. 
Заболотного НАН 
України. 
Реєстраційний номер 



наданий штаму 
Psychrobacter sp. ІМВ 
В-7865 від 18 грудня 
2019 року / С. Гнатуш, 
Т. Перетятко, О. 
Мороз, О. Масловська.  
Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Paenibacillus 
tundrae 5A–101 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Paenibacillus 
tundrae ІМВ 
В-7915 від 02 грудня 
2020 року / С. О. 
Гнатуш, Т. Б. 
Перетятко, О. М. 
Мороз, 
О. Д. Масловська, С. Я. 
Комплікевич.
Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Pseudomonas 
yamanorum 9.9_102 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Pseudomonas 
yamanorum ІМВ В-
7916 від 02 грудня 
2020 року / С. О. 
Гнатуш, О. М. Мороз, 
Т. Б. Перетятко, О. Д. 
Масловська, С. Я. 
Комплікевич.
Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Ochrobactrum 
rhizosphaerae К-3 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології 
ім. Д. К. Заболотного 
НАН України з 
наданням 
реєстраційного 
номеру Ochrobactrum 
rhizosphaerae ІМВ B-
7956 від 23.07.2021 
року / С. О. Гнатуш, 
Т. Б. Перетятко, О. М. 
Мороз, О. Д. 
Масловська, С. Я. 
Комплікевич.

П.10
Отримала грант від 
Федерації 
європейських 
мікробіологічних 
товариств (FEMS 
Research and Training 
Grant) FEMS-GO-2019-
504 “Immobilization of 
cells of photosynthetic 
bacteria 
Rhodopseudomonas 
yavorovii and 
Chlorobium limicola for 
optimization of 
biologically valuable 
compounds production” 
(термін виконання: 



2019 р.) на 
дослідження 
іммобілізації 
пурпурових 
фотосинтезувальних 
бактерій на нових 
гібридних 
нановолокнах для 
оптимізації 
продукування 
біологічно цінних 
сполук та формування 
електричного струму 
бактеріями. 
П.9
Експерт проєктів з 
виконання наукових 
досліджень і розробок 
за конкурсом 2020.01 
“Наука для безпеки 
людини та 
суспільства” 
(Національний фонд 
досліджень України). 
Входила до складу 
експертів Секції 4 
«Зміна клімату, 
довкілля, чисте 
будівництво та 
раціональне 
природокористування
» Наукової ради МОН 
України для 
проведення 
експертизи проектів 
наукових робіт 
(розробок) молодих 
вчених (наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 
29.09.21 №1014 «Про 
затвердження 
персонального складу 
Експертної ради МОН, 
її секцій за фаховими 
напрямами та 
визнання окремих 
пунктів Міністерства 
освіти і науки такими, 
що втратили 
чинність».

П.19
Член Товариства 
мікробіологів України 
імені С. М. 
Виноградського.  

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Науково-педагогічне 
стажування у Рейн-
Ваальському 
університеті 
прикладних наук на 
факультеті технологій 
та біоніки (м. Клеве, 
Німеччина). Термін 
стажування: 5.11.2019 
– 5.02.2020). 
Учасниця науково-
практичного тренінгу 
“Актуальні питання 
мікробіології, 
вірусології, імунології 
та методики 
викладання 
мікробіологічних 
дисциплін”, 
організованого і 



проведеного на 
кафедрі мікробіології 
ЛНУ ім. Івана Франка.
Дистанційне 
міжнародне 
стажування з 
трансферу технологій 
GUTT.INUP в рамках 
проекту DAAD 
«Партнерство 
університетів України 
та Німеччини з 
трансферу 
технологій» (обсяг – 
180 год., 6 ECTS, 
жовтень–грудень 2021 
року. Сертифікат № 
0077 / GUTT.INUP / 
2021. Організатори – 
Вюрцбурзький 
університет Юліуса 
Максиміліана, 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка та 
Київський 
академічний 
університет). 0038 / 
GUTT.INUP / 2021 
сертифікат Світлани 
Олексіївни
Програма 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (27 
січня 2022 року – 4 
червня 2022 року, 5 
ECTS. Сертифікат № 
СВ N 0201-2022).
У 2018 р. отримала 
премію Львівської 
обласної державної 
адміністрації і 
Львівської обласної 
ради для працівників 
наукових установ та 
закладів вищої освіти 
(університетів, 
академій, інститутів) 
Львівської області для 
молодих вчених і 
дослідників. 
Стипендіат конкурсу 
Кабінету Міністрів 
України для молодих 
вчених.

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 

14 Мікробіологія Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1                                 

• Тарабас О. В., 
Гнатуш С. O., Галушка 



30.06.2015 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.

• 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)
• 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. 
• 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)
• Сhayka O. M. 
Thermophilic sulfur-
reducing bacteria 
Moorela thermoacetica 
Nadia-3, isolated from 
“Nadiia” pit spoil heap 
of Chervonohrad 
mining region / O. M. 
Сhayka, T. B. 
Peretyatko, A. A. 
Halushka // Біологічні 
Студії / Studia 
Biologica. – 2021. – 
Vol. 15, N 2. – P. 35–46. 
https://doi.org/10.3097
0/sbi.1502.654.
• 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)
• 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)
• 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.
П.3.
• Гудзь С. П.,  
Перетятко Т. Б., 
Галушка А. А. 
Вірусологія: 
підручник [для студ. 
закл. вищ. осв.] Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. 536 с. 
(Серія “Біологічні 
Студії”).
П.4.
• Гнатуш С. О., 
Галушка А. А. 
Методичні вказівки до 
вивчення курсу 
“Методологія 
наукових досліджень у 
мікробіології” для 
студентів біологічного 
факультету 
спеціальності 091 – 
“Біологія” Л.: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2018. 43 
с.
П.10.
Участь у виконанні 
проєкту DAAD 
57651454 
Zuwendungsvertrag 
“Digitalization of the 
educational process in 
Odesa I.I. Mechnikov 
National Univ”.
П.15
Член журі ІІІ етапу 



Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
біології.
П.19
Член Товариства 
мікробіологів України 
ім. С. М. 
Виноградського.
Стажування та 
професійний 
розвиток:

Інститут біології 
клітини НАН України, 
02.04.2018–
01.06.2018, довідка № 
21 від 07 червня 2018 
року, видана 
Інститутом біології 
клітини НАН України. 
Ознайомлення з 
роботою відділів 
Інституту біології 
клітини, зокрема, 
відділу молекулярної 
генетики та 
біотехнології. 
Ознайомлення з 
методами, що 
базуються на системі 
CRISPR/Cas. 
Ознайомлення з 
методами визначення 
вмісту різних форм 
феруму в клітинах 
мікроорганізмів і 
зовнішньому 
середовищі.
Одеський 
національний 
університет імені І. І. 
Мечникова, 
10.06.2019–
22.06.2019, сертифікат 
про закінчення курсу 
лекцій, практичних 
занять та наукового 
кар’єрного розвитку 
на XIV міжнародній 
літній школі 
"Молекулярна 
мікробіологія і 
біотехнологія" (6 
кредитів ЄКТС)
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 
сертифікат про участь 
у науково-
практичному тренінгу 
"Актуальні питання 
мікробіології, 
вірусології та 
методики викладання 
мікробіологічних 
дисциплін" (1,5 
кредитів ЄКТС)
Університет м. Ґрац 
(Австрія), Інститут 
хімії, дослідницька 
група “Аналітична 
хімія для здоров'я та 
довкілля”. “Аналіз 
біологічних зразків з 
використанням 
високоефективної 
рідинної 
хроматографії”. 
1.02.2022 р. – 
28.02.2022 р.



100638 Гнатуш 
Світлана 
Олексіївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

KH 010812, 
виданий 

15.05.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001781, 

виданий 
20.04.2001, 

Атестат 
професора 

12ПP 010469, 
виданий 

28.04.2015

35 Мікробіологія Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Malovanyy M., O. 
Perspective 
technologies of the 
treatment of the 
wastewaters with high 
content of organic 
pollutants and 
ammoniacal nitrogen / 
M. Malovanyy, O. 
Moroz, S. Hnatush, O. 
Maslovska et. al. // J. 
Ecol. Eng. – 2019. – 
Vol. 20, № 2. – Р. 8–15. 
DOI: 
https://doi.org/10.12911
/22998993/94917 
(Scopus (0,256 SJR, 0, 
674 SNIP)
2. Segin T. Biochemical 
indicators of green 
photosynthetic bacteria 
Chlorobium limicola 
response to Cu2+ action 
/ T. Segin, S. Hnatush, 
O. Maslovska, A. 
Halushka, Y. Zaritska // 
Ukrainian Biochemical 
Journal. – 2020. – Vol. 
92 №1. – Р. 103–112. 
http://dx.doi.org/10.15
407/ubj92.01.103 
(Scopus (0,176 SJR, 
0,444 SNIP, 0,8 Cite 
Score 2019), Web of 
Science)
3. Hnatush S. Waste 
water treatment by 
exoelectrogenic 
bacteria, which were 
isolated from 
technogenically 
transformed territories 
/ S. Hnatush, O. 
Maslovska, T. Segin, O. 
Vasyliv, M. Kovalchuk, 
M. Malovanyy // 
Ecological Question. – 
2020. – Vol. 31, № 1. – 
Р. 35–44. 
http://dx.doi.org/10.12
775/EQ.2020.005 
(Scopus (0,161 SJR, 
0,269 SNIP, 0,7 Cite 
Score 2019), Web of 
Science)
4. Moroz O. M. 
Reduction of sulfur and 
oxidized forms of 
nitrogen by bacteria of 
Desulfuromonas, 
isolated from 



Yavorivske Lake, under 
the influence of ferrum 
citrate / O. M. Moroz, 
S. O. Hnatush, O. D. 
Maslovska, G. V. 
Yavorska, B. M. 
Borsukevych // Biosyst. 
Divers. – 2020. − Vol. 
28, № 1. – P. 53–59. 
doi: 10.15421/012009. 
http://ecology.dp.ua 
(Scopus (Cite 
ScoreTracker 2020 
0.7), Web of Science, 
Index Copernicus)
5. Moroz O. M. Nitrites 
oxidation by 
phototrophic bacteria of 
Chlorobium, Thiocapsa 
and Lamprocystis 
genera under the 
influence of inorganic 
pollutants / O. M. 
Moroz, G. I. Zvir, S. O. 
Hnatush // Biosyst. 
Divers. – 2021. − Vol. 
29, № 1. – P. 39–46. 
doi: 10.15421/012106. 
http://ecology.dp.ua 
(Scopus (Cite Score 
2019: 0.2; Cite Score 
Tracker 2020: 0.7), 
Web of Science, Index 
Copernicus)
6. Тарабас О. В. 
Продукування водню 
пурпуровими 
несірковими 
бактеріями 
Rhodopseudomonas 
yavorovii IMB B-7620 / 
О. В. Тарабас, С. О. 
Гнатуш, О. Б. 
Таширев, В. М. 
Говоруха, О. А. 
Гаврилюк, О. М. 
Мороз, А. А. Галушка 
// Мікробіол. журн. – 
2021. − Vol. 83, № 5. – 
P. 19–29. DOI: 
https://doi.org/10.1540
7/microbiolj83.05.019 
(Scopus (0.105 2016 
SJR), 
PubMed/MEDLINE, 
EBSCO, CrossRef, 
Google Scholar)
7. Komplikevych S. 
Culturable 
microorganisms of 
substrates of terrestrial 
plant communities of 
the maritime Antarctic 
(Galindez Island, Booth 
Island) / S. 
Komplikevych, O. 
Maslovska, T. 
Peretyatko, O. Moroz, 
S. Diakiv, Y. Zaritska, I. 
Parnikoza, S. Hnatush 
// Polar Biology. – 
2022. – 19p. DOI: 
https://doi.org/10.1007
/s00300-022-03103-7 
(Impact-factor: 2,493; 
Scopus)

П.2.
1. Пат. 132187 Україна, 
МПК H01M 8/00; 
H01M 8/16; H01M 



8/22. Спосіб 
одержання 
електричного струму у 
мікробному 
паливному елементі / 
Гнатуш С. О., Тарабас 
О. В., Василів О. М., 
Масловська О. Д., 
Мороз О. М. ; заявник 
і власник Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. − № 
u201809830 ; заявл. 
02.10.2018 ; опубл. 
11.02.2019, Бюл. № 3.
2. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Moorella 
thermoacetica Nadia-3 
у Депозитарії 
Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Moorella 
thermoacetica ІМВ В-
7957 від 23 липня 2021 
року / О. М. Чайка, Т. 
Б. Перетятко, С. О. 
Гнатуш.
3. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Arthrobacter 
sp. 10А_3Т_20 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Arthrobacter 
sp. ІМВ В-7860 від 18 
грудня 2019 року / С. 
О. Гнатуш, Т. Б. 
Перетятко, О. М. 
Мороз, О. Д. 
Масловська.
4. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Pseudomonas 
sp. 5A_1N_20 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Pseudomonas 
sp. ІМВ В-7866 від 18 
грудня 2019 року / С. 
О. Гнатуш, Т. Б. 
Перетятко, О. М. 
Мороз, О. Д. 
Масловська.
5. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Psychrobacter 
sp. 89_1Т у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Psychrobacter 
sp. ІМВ В-7865 від 18 
грудня 2019 року / С. 
О. Гнатуш, Т. Б. 



Перетятко, О. М. 
Мороз, О. Д. 
Масловська.
6. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Paenibacillus 
tundrae 5A–101 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Paenibacillus 
tundrae ІМВ В-7915 від 
02 грудня 2020 року / 
С. О. Гнатуш, Т. Б. 
Перетятко, О. М. 
Мороз, О. Д. 
Масловська, С. Я. 
Комплікевич.
7. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Pseudomonas 
yamanorum 9.9_102 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Pseudomonas 
yamanorum ІМВ В-
7916 від 02 грудня 
2020 року / С. О. 
Гнатуш, О. М. Мороз, 
Т. Б. Перетятко, О. Д. 
Масловська, С. Я. 
Комплікевич.
8. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Ochrobactrum 
rhizosphaerae K3 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Ochrobactrum 
rhizosphaerae ІМВ В-
7956 від 23 липня 2021 
року / С. О. Гнатуш, О. 
Д. Масловська, О. М. 
Мороз, С. Я. 
Комплікевич.

П.3.
1. Hnatush S. Sulfur-
reducing bacteria 
Desulfuromonas 
acetoxidans ІМV В-
7384 under the 
influence of heavy 
metal ions / S. Hnatush, 
O. Maslovska // The 
Development of Natural 
Sciences. – Riga, Latvia, 
Izdevnieciba : Baltija 
Publishing, 2018. – 480 
р. / P. 98−122. (57,6 / 
3,0 д. а.) ISBN 978-
9934-571-41-1.
2. Hnatush S. O. 
Relationships between 
prooxidant and 
antioxidant parameters 
of bacteria of sulfur 
cycle under the 
influence of heavy 
metal compounds / S. 



O. Hnatush, O. D. 
Maslovska, S. Ya. 
Komplikevych, T. B. 
Segin, S. V. Diakiv // 
The current state of 
fundamental and 
applied natural sciences 
research: Scientific 
monograph. – Riga, 
Latvia : Baltija 
Publishing, 2022, P. 
100 125. 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-26-212-8-5

П.6.
Науковий керівник 
кандидатської 
дисертаційної роботи 
Дяків С. В. “Мікробні 
угруповання 
породних відвалів 
вугільних шахт та 
роль у їхньому 
функціонуванні 
сульфідогенних 
бактерій” захищена за 
спеціальністю 
03.00.07 – 
мікробіологія у 
спеціалізованій вченій 
раді Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України 20 березня 
2019 року.
Науковий керівник 
кандидатської 
дисертаційної роботи 
Сегін Т. Б. "Адаптації 
зелених 
фотосинтезувальних 
сіркових бактерій 
Chlorobium limicola 
ІМВ К-8 до впливу 
йонів Купруму (II)" 
захищена за 
спеціальністю 
03.00.07 – 
мікробіологія 29 
квітня 2021 року у 
спеціалізованій вченій 
раді Одеського 
національного 
університету ім. І. І. 
Мечникова.

П.8.
Науковий керівник 
держбюджетної теми 
Бм-25Ф 
“Функціонування 
мікробоценозів 
техногенно змінених 
територій та їхня 
участь у 
трансформації сполук 
важких металів і 
сульфуру”. № 
держреєстрації: 
0116U001534. Термін 
виконання: 01.02.16–
31.12.18. 
Науковий керівник 
держбюджетної теми 
Бм-14Ф 
“Моделювання та 
прогнозування впливу 
хімічних забруднень 
на мікроорганізми, які 



перетворюють 
сполуки сульфуру”. № 
держреєстрації: 
0121U109616. Термін 
виконання: 01.04.21–
31.12.23.
Науковий керівник 
науково-дослідної 
теми в межах 
робочого часу 
викладачів “Адаптації 
мікроорганізмів, які 
перетворюють 
сполуки сульфуру у 
природі, до впливу 
хімічних забруднень 
як стресових 
чинників”. № 
держреєстрації: 
0120U101771. Термін 
виконання: 01.01.20–
31.12.24.
Науковий керівник 
теми Н/01-2020 
“Метаболічна 
активність, фізіолого-
біохімічна та 
молекулярно-
генетична 
характеристика 
антарктичних 
металорезистентних 
штамів 
мікроорганізмів” за 
Договором № Н/01-
2020 з Державною 
установою 
Національний 
антарктичний 
науковий центр МОН 
України від 21 вересня 
2020 р. № 
держреєстрації: 
0120U104350. Термін 
виконання: 21.09.20–
21.12.20.
Науковий керівник 
теми Н/02-2021 
“Мікробіота наземних 
рослинних угруповань 
морської Антарктики” 
за Договором № 
Н/02-2021 з 
Державною установою 
Національний 
антарктичний 
науковий центр МОН 
України від 05 липня 
2021 р. № 
держреєстрації: 
0121U112291. Термін 
виконання: 05.07.21–
21.12.21. 

Член редколегії: 
“Мікробіологічний 
журнал” (Scopus), 
“Біологічні студії” 
(Scopus), “Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
біологічна” (група Б).

П.9.
Заступник голови 
підкомісії з Біології 
091 науково-
методичної комісії з 
біології, природничих 
наук та математики 
(НМК 6) МОН 



України. 
Експерт секції № 9 
“Охорона 
навколишнього 
середовища” Наукової 
ради МОН України. 
Експерт 
Національного фонду 
досліджень України.

П.10.
Виконавець проєкту 
“Digitalization of the 
educational process in 
Odesa I.I. Mechnikov 
National Univ”, ID: 
57651454 
Zuwendungsvertrag 
(01.06.22 – 31.12.22), 
грант DAAD.

П.14.
Науковий керівник 
студентки Зазулі А., 
яка була відзначена 
дипломом ІІІ ступеня 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Біологія” у 2019-
2020  н. р. за роботу  
“Новий підхід до 
вивчення деградації 
білків Komagataella 
phaffii” 
П.15.
Під моїм 
керівництвом у 2018 
р. учениця 11 класу 
Львівської 
лінгвістичної гімназії 
Степанишин А. С. з 
роботою “Особливості 
метаболізму 
пурпурових 
несіркових бактерій 
Rhodopseudomonas 
yavorovii ІМВ В-7620” 
посіла 3 місце на 3 
етапі конкурсу-
захисту науково-
дослідницьких робіт 
членів МАН України.

П.19.
Член Товариства 
мікробіологів України 
імені С. М. 
Виноградського. Член 
Президії Центральної 
ради Товариства 
мікробіологів України 
імені С. М. 
Виноградського, 
голова Львівського 
відділення Товариства 
мікробіологів України 
імені С. М. 
Виноградського. 

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Стажування в 
Інституті біології 
клітини НАН України 
упродовж 2 місяців (з 
20 березня по 20 
травня 2019 року).  
Довідка № 98 від 



21.05.2019 р.
Корпоративна 
навчальна програма 
“Управління 
університетом. Школа 
лідерства” (жовтень 
2018 р. − квітень 2019 
р.).
Курси 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності ІІ» (5 
кредитів).
Науково-практичний 
тренінг “Актуальні 
питання мікробіології, 
вірусології, імунології 
та методики 
викладання 
мікробіологічних 
дисциплін”(1,5 
кредитів). 
Дистанційне 
міжнародне 
стажування з 
трансферу технологій 
GUTT.INUP в рамках 
проекту DAAD 
“Партнерство 
університетів України 
та Німеччини з 
трансферу технологій” 
(жовтень – грудень 
2021 р.) з отриманням 
сертифікатів № 0038 
/ GUTT.INUP / 2021 
(обсяг – 180 год., 6 
ECTS кредитів, 
організатори: 
Вюрцбурзький 
університет Юліуса 
Максиміліана, 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка та 
Київський 
академічний 
університет).
Відмінник освіти 
України (2010), 
Грамота Міністерства 
освіти і науки України 
(2002), Грамота 
Міністерства освіти і 
науки України (2005), 
Подяка Президії НАН 
України (2021).

151158 Пацула 
Остап 
Ігорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

070408 
Фізіологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034884, 
виданий 

08.06.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
032103, 
виданий 

17 Фізіологія 
рослин

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1

1. Fetsiukh A. Content 



26.09.2012 of enzymatic and 
nonenzymatic 
antioxidants in Salix 
viminalis L. grown on 
the Stebnyk tailing/ A. 
Fetsiukh, L. Bunio, O. 
Patsula, S. Timmusk, O. 
Terek // Acta 
Agrobotanica. – 2022. 
– Vol. 75. Art. 752. – 13 
p. 
(https://doi.org/10.558
6/aa.752) (Impact-
factor: 1,97, Scopus).
2. Makar O. Bacterial 
endophytes of spring 
wheat grains and the 
potential to acquire Fe, 
Cu, and Zn under their 
low soil bioavailability / 
O. Makar, A. Kuźniar, 
O. Patsula, Y. Kavulych, 
V. Kozlovskyy, A. 
Wolińska, E. 
Skórzyńska-Polit, O. 
Vatamaniuk, O. Terek, 
N. Romanyuk // 
Biology. – 2021. – Vol. 
10(5) ( 
https://doi.org/10.3390
/biology10050409) 
(Impact-factor: 2,8, 
Scopus).
3. Фецюх A.Б. Вплив 
зaсолення нa склaд 
білків і вміст проліну в 
оргaнaх рослин Salix 
viminalis / A.Б. Фецюх, 
Л.В. Буньо, О.І. 
Пaцулa, О.І. Терек // 
Фізіологія рослин і 
генетика. –  2020. –  Т. 
52, №5. –  С. 412-421.
4. Фецюх А. Розподіл 
та накопичення 
важких металів у 
рослинах та відвалах 
полімінеральних 
калійних руд м. 
Стебник/ А. Фецюх, Л. 
Буньо, О. Пацула, О. 
Терек  // Вісник 
Львівського 
університету. – 2019. – 
81. – C. 96 – 110. 
(http://dx.doi.org/10.3
0970/vlubs.2019.81).
5. Makar O. Excized 
leaf water status as a 
measure of drought 
resistance of Ukrainian 
spring wheat / O. 
Makar, O.I. Patsula, 
L.V. Bunio, Ya. 
Kavylych, T.Ye. 
Batrashkina, V.I. 
Kozlovskyy, O. 
Vatamaniuk, O.I. Terek, 
N.D. Romanyuk // 
Studia Biologica. – 
2019. – Т.13, №2. – С. 
41–54. 
(http://dx.doi.org/10.3
0970/sbi.1302.604) 
(Impact-factor: 0,4).
6. Фецюх А. 
Екологічні проблеми, 
спричинені 
розробкою 
прикарпатського 
родовища 



полімінеральних 
калійних руд у м. 
Стебник / А. Фецюх, 
Л. Буньо, О. Пацула, 
О. Терек // Біологічні 
студії. – 2018. – Т. 12, 
№2. – С. 157 – 166 
(https://doi.org/10.309
70/sbi.1202.537) 
(Impact-factor: 0,4).
7. Пацула О.І., Фецюх 
А.Б., Буньо Л. В. 
Використання Salix 
viminalis L. для 
фіторемедіації 
ґрунтів, забруднених 
важкими металами / 
О.І. Пацула, А.Б. 
Фецюх, Л.В. Буньо // 
Екологічні науки. – 
2018. – Т.2, № 20. С. 
101 – 106.

П.10
Колективний грант від 
CRDF, OISE-16-62755-
0 “Сталі підходи до 
збільшення 
врожайності та 
харчової цінності 
пшениці”. 

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації Відділ 
агробіотехнології, 
Віденський 
університет 
природних ресурсів та 
природничих наук 
(Австрія), 2019 р., курс 
«Удосконалення 
викладацької 
майстерності» 
березень – червень, 
2021 р.

178912 Горбулінська 
Світлана 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 060729, 
виданий 

01.07.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037464, 
виданий 

17.01.2014

12 Біологія 
індивідуальног
о розвитку

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Горбулінська С. 
Педагогічні умови 
формування мотивації 
навчальної діяльності 
школярів на уроках 
біології / С. 
Горбулінська, Л. 
Боднар, О. Щербакова 
// Психолого-
педагогічні проблеми 
сільської школи: зб. 



наук. праць / ред. кол. 
: Безлюдний О.І. (гол. 
ред.) та ін. – Умань : 
ФОП Жовтий О.О., 
2018. – Випуск 58. – С. 
104 – 111. 
2. Горбулінська С. 
Активізація 
пізнавальної 
діяльності учнів на 
уроках біології у 
загально-освітній 
середній школі / С. 
Горбулінська, Л. 
Боднар // Психолого-
педагогічні проблеми 
сучасної школи: зб. 
наук. праць / МОН 
України, Уманський 
держ. пед. ун-т імені 
Павла Тичини; голов. 
ред. С.В. Совгіра – 
Умань : Візаві, 2019. – 
Випуск 1 – С. 41–49. 
3. Горбулінська С. 
Формування 
діагностичної 
компетентності 
вчителя біології / С. 
Горбулінська, Л. 
Боднар, Н. Голуб // 
Збірник наукових 
праць Уманського 
держ. педаг. ун-т. 
імені Пав ла Тичини; - 
Умань, 2021.- Випуск 
4 –  С. 46 – 54.
4. Шамро О. 
Залежність тривалості 
життя Drosophila 
melanogaster від 
надекспресії та 
функціонального 
нокауту гена dNOS у 
нейронах / О.Шамро, 
Л. Боднар, С. 
Горбулінська, М. 
Крижановська, О. 
Щербакова – Наукові 
записки. ТНПУ імені 
В. Гнатюка. Серія: 
біологія. - 2018. – 
2(73). – С. 209 – 212. 
5. Боднар Л. 
Виявлення можливої 
генотоксичної 
небезпеки за 
викоримтання 
синтетичного 
харчового 
ароматизатора “ 
Вишня “ / Л. Боднар, 
І. Типусяк, С. 
Горбулінська // 
Вісник Львівського 
національного 
університету. Серія 
біологічна, 2019. – 
Випуск 81. – С. 57-64.
6. Орлов Т. К. Вплив 
таурину на 
фенотиповий прояв 
м’язової дистрофії у 
мутантів Drosophila 
melanogaster / Т. К. 
Орлов, С. М. 
Горбулінська, Г. М. 
Клепач, М. А. 
Крижановська , Н. Я. 
Голуб // XV Міжнар. 
наук. конф. «Фактори 



експериментальної 
еволюції організмів»: 
зб. праць. Київ, 2021. – 
С. 1–7.

П.8.
Науковий керівник 
теми (в межах 
робочого часу, № 
державної реєстрації 
0119U002397, термін 
виконання 01.01.2019 
– 31.12.2022рр.) 
«Формування фахової 
компетентності 
магістрів біологів». 

Стажування та 
професійний 
розвиток:

Вроцлавський  
університет, інститут 
педагогіки м. Вроцлав 
(Польща) (березень 
2019р)

401204 Боднар Лідія 
Степанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 023299, 
виданий 

07.03.1990, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008661, 
виданий 

23.10.2003

41 Біологія 
індивідуальног
о розвитку

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П.1
1. Боднар І. 
Доцільність 
використання 
вітамінних 
хіміопревентерів для 
корегування індукції 
хромосомних аберацій 
синтетичним 
харчовим 
ароматизатором 
«Карамель» / І. 
В.Боднар, 
С.М.Горбулінська, 
Л.С. Боднар  // Вісник 
Львівського ун-ту. 
Серія біологічна. – 
Львів, 2017. – Вип. 76. 
– С. 54–61.
2. Горбулінська С. 
Педагогічні умови 
формування мотивації 
навчальної діяльності 
школярів на уроках 
біології / С. 
Горбулінська, Л. 
Боднар, О. Щербакова 
// Психолого-
педагогічні проблеми 
сільської школи: зб. 
наук. праць / ред. кол. 
: Безлюдний О.І. (гол. 
ред.) та ін. – Умань : 



ФОП Жовтий О.О., 
2018. – Випуск 58. – С. 
104 – 111.
3. Шамро О. 
Залежність тривалості 
життя Drosophila 
melanogaster від 
надекспресії та 
функціонального 
нокауту гена dNOS у 
нейронах / О.Шамро, 
Л. Боднар, С. 
Горбулінська, М. 
Крижановська, О. 
Щербакова – Наукові 
записки. ТНПУ імені 
В. Гнатюка. Серія: 
біологія. – 2018. – 
2(73). – С. 209 – 212.
4. Горбулінська С. 
Активізація 
пізнавальної 
діяльності учнів на 
уроках біології у 
загально-освітній 
середній школі / С. 
Горбулінська, Л. 
Боднар // Психолого-
педагогічні проблеми 
сучасної школи: зб. 
наук. праць / МОН 
України, Уманський 
держ. педагогічний 
ун-т імені Павла 
Тичини – Умань : 
Візаві, 2019. – Випуск 
1 – С. 41–49.
5. Боднар Л. 
Виявлення можливої 
генотоксичної 
небезпеки за 
викоримтання 
синтетичного 
харчового 
ароматизатора “ 
Вишня “ /  Л. Боднар, 
І. Типусяк, С. 
Горбулінська  //  
Вісник Львівського  
національного 
університету. Серія 
біологічна, 2019. – 
Випуск 81. – С. 57-64. 
6.  Горбулінська С. 
Діагностична функція 
контролю знань / 
C.Горбулінська, 
Л.Боднар, Н.Голуб // 
Психолого-
педагогічні проблеми 
сільської школи: зб. 
наук. праць. -  Умань. 
– 2021. – 7 с. 

П.8.
“Механізми відповіді 
на дію стресових 
чинників і біологічно-
активних речовин у 
мутантів Drosophila 
melanogaster з 
порушенням 
функціонування 
нервової і м’язової 
систем; корекція 
мутагенного впливу 
ароматизаторів 
продуктів 
харчування”. Наукові 
керівники: канд. біол. 
наук, доц. Черник Я. 



І.; канд. біол. наук, 
доц. Боднар Л.С.
П.19
Активний член 
Українського 
товариства генетиків 
та селекціонерів імені 
М.І.Вавілова, вчений 
секретар та скарбник 
Львівського 
відділення. 

Стажування та 
професійний 
розвиток:
2018 рр. - стажування 
в Інституті біології 
клітини НАН України 
(м. Львів ). 
Неодноразово 
нагороджена 
грамотами та 
подяками 
Міністерства освіти та 
науки України, 
Львівської 
держадміністрації, 
президії Львівської 
обласної Малої 
академії наук, 
подяками ректора 
ЛНУ імені Івана 
Франка. 

171190 Дика Марія 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 01103, 
виданий 

13.06.2001, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027703, 
виданий 

01.04.2011

20 Математичні 
методи в 
біології з 
основами 
інформатики

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Vira Turkina. Initial 
assessment of hafnium 
tetrafluoride biological 
effects in rats following 
single intratracheal 
instillation / V. 
Turkina, H. Pryzyhley, 
M. V. Dyka, O. 
Hrushka, B. Kuzmiov // 
Current Topics in 
Toxicology. – 2021.- № 
17 - PP.69-77. 
http://www.researchtre
nds.net/tia/title_issue.a
sp?
id=50&in=0&vn=17&ty
pe=3 (Impact-factor: 
0,205; Scopus).
2. Tymochko-Voloshyn 
R. / Correction of the 
functional state of 5-9-
grade students at rural 
schools selected for 
special medical groups 
due to articular 
manifestations of 
connective tissue 



dysplasia in Ukraine/ 
Tymochko-Voloshyn R. 
, Trach V., Boretsky Y., 
Dyka M. // Journal of 
Physical Education and 
Sport. –2017.- № 17 - 
PP. 568-571. 
https://efsupit.ro/imag
es/stories/2iunie2017/a
rt86.pdf (Impact-factor: 
1,51; Scopus).
3. Яремчук М.М. Вміст 
вторинних продуктів 
ліпопероксидації у 
зародках в’юна за 
впливу 
мікрохвильового 
випромінювання / 
Яремчук М.М., 
Семочко О.М., Генега 
А.Б., Дика М.В., 
Тарновська А.В., 
Шкорбатов Ю.Г., 
Санагурський Д.І., 
Щебентовська О.М., 
Костинюк А.К. // 
Експериментальна та 
клінічна фізіологія і 
біохімія – 2020. – 
Вип. 2(90). – С. 30–35. 
(Фахове видання)
4. Beno Yu. 
Prooxidant–antioxidant 
system and change of 
alkaloids level in jimson 
weed (Datura 
stramonium L.) under 
the influence of static 
magnetic field/ Beno 
Yu., Zyn A., Brezvyn O, 
Dyka M // 
AGRONOMY SCIENCE 
- VOL. LXXII (3) – pp. 
51-59. 
https://www.cabdirect.
org/cabdirect/abstract/
20193193453 (Index 
Copernicus)
5. Яремчук М. М. Стан 
перекисного 
окиснення ліпідів 
зародків в’юна 
упродовж 
ембріогенезу за вливу 
електромагнітного 
випромінювання / М. 
М. Яремчук, М. В. 
Дика // Молодий 
вчений. - 2021. - №4. - 
С.12-18.
П.3
Біофізика мембран / 
навчальний посібник 
для студентів 
біологічного 
факультету / М. В. 
Дика // Львів: Малий 
видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. – 104 с.
П.10
Участь у 
Міжнародному 
проекті у рамках 
Генерального 
договору про надання 
послуг з Інститутом 
біомедичних 
досліджень Новартіс 
(США) RD 15 «Наукові 
розвідки і аналіз 



трендів у біотехнології 
та розробці ліків», 
науковий керівник 
проф. Манько В.В.
П.19.Член 
Біофізичного 
товариства 

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації: ДНДКІ 
ветеринарних 
препаратів та 
кормових добавок з 
16.11.2020 до 
28.12.2020

385910 Тарновська 
Антоніна 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 031909, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025892, 
виданий 

01.07.2011

17 Математичні 
методи в 
біології з 
основами 
інформатики

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П.1
Гарасим  Н. П. 
Cтруктурні зміни 
міокарда щурів за дії 
гістаміну та 
гіпохлориту натрію / 
Н. П. Гарасим, О. І. 
Бішко-Москалюк, О. 
Р. Кулачковський, А. 
М. Шумська, А. В. 
Тарновська, М. Б. 
Галан, Д. І. 
Санагурський // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
біологічна. – 2018. – 
Вип. 79. – С. 162–175.

Яремчук1 М.М., 
Семочко1 О.М.,. 
Генега1 А.Б, Дика1 
М.В., Тарновська1 
А.В., Шкорбатов2 
Ю.Г., Санагурський1 
Д.І., Щебентовська3 
О.М.,. Костинюк3 А.К. 
Вміст вторинних 
продуктів 
ліпопероксидації у 
зародках в’юна за 
впливу 
мікрохвильового 
випромінювання// 
Experimental and 
clinical physiology and 
biochemistry, ECPB 
2020, 2(90): 30–35. 

Tarnovska A.V. 
Biometric analysis of 
spermograms of men of 
different age groups in 



normal and pathology 
in Lviv region, Ukraine 
/ A.V. Tarnovska, A.B. 
Heneha // Biol. Stud. – 
2022. – Vol. 16, № 3 – 
P. 49-60. – DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/sbi.1603.686.
Tarnovska A.V., Heneha 
A.B., Semochko O.M., 
Yaremchuk M.M. Free 
Radical Processes in 
Cold-Blooded and 
Warm-blooded Animals 
under the Action of 
Physico-Chemical 
Factors / Ekologia w 
dyskursie Wokół animal 
studies. Wieloautorska 
praca monograficzna 
pod redakcją Daniela 
Kalinowskiego i 
Sebastiana Szmyjdy/  
Wydawnictwo Naukowe 
Akademii Pomorskiej w 
Słupsku ul. K. 
Arciszewskiego 22a, 76-
200 Słupsk, 2022, 358 
р. ISBN 978-83-7467-
378-5

Tarnovska A. V., 
Tryhub S.M., Heneha 
A.B. Loach Embryos – 
Test System to Asses 
the Effects of 
Pharmacological Drugs 
/ Ekologia w dyskursie 
Wokół animal studies. 
Wieloautorska praca 
monograficzna pod 
redakcją Daniela 
Kalinowskiego i 
Sebastiana Szmyjdy/  
Wydawnictwo Naukowe 
Akademii Pomorskiej w 
Słupsku ul. K. 
Arciszewskiego 22a, 76-
200 Słupsk, 2022, 358 
р. ISBN 978-83-7467-
378-5

П.19
Член Українського 
біофізичного 
товариства (Львівське 
відділення), 

Стажування та 
професійний 
розвиток:
З 24 березня по 4 
травня 2020 року 
пройшла стажування 
(підвищення 
кваліфікації) в 
лабораторії 
інструментальних 
методів контролю 
Державного науково-
дослідного 
контрольного 
інституту 
ветпрепаратів та 
кормових добавок (м. 
Львів) (наказ №1103 
від 26.03.2020 р., 
довідка про 
проходження 
стажування № 341 від 
12 березня 2020 р., 



180 год, 3 кредити 
ЄКТС).
З 1 жовтня 2020 року 
по 23 січня 2021 року 
брала участь в курсі 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності», 
організованому ЛНУ 
імені І. Франка, за 
результатами 
отримано сертифікат 
учасника СВ № 
02070987/000109-21, 
180 год, 3 кредити 
ЄКТС).
З 27 січня по 4 червня 
2022 року брала 
участь в курсі 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності», 
організованому ЛНУ 
імені І. Франка, за 
результатами 
отримано сертифікат 
учасника, 180 год, 3 
кредити ЄКТС).

174487 Микієвич 
Іоланта 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І. Франка, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

Біологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 022378, 

виданий 
11.02.2004, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

026908, 
виданий 

20.01.2011

20 Фізіологія 
рослин

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1

Буньо Л., Пацула О., 
Микієвич І. та ін. 
Використання 
енергетичних рослин 
для фіторемедіації 
техноземів // 
Фітотехнологія з 
виробництва біомаси 
для відновлення 
земель, забруднених 
та порушених 
внаслідок військової 
діяльності: 
практичний порадник 
/ Укл. Підліснюк В., 
Стефановська Т. – К.: 
НУБіП України, 2016. 
С. 38 – 42.
Dmytruk M.V., Vasyliv 
N.V., Derkach I.V., 
Mykiyevych I.M., 
Romanyuk N.D. Effects 
of seed priming with 
plant growth regulator 
Biolan on salt tolerance 
of Pisum sativum L. // 
Biol. Stud. 2016: 10(3–
4); 107–118 DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/sbi.1003.497



О. І. Терек, І. М. 
Микієвич, Н. Д. 
Романюк. Викладання 
фізіології та біохімії 
рослин в умовах 
пандемії: досвід 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка // 
Актуальні проблеми 
фізіології рослин і 
генетики: матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції, 
присвяченої 75-річчю 
Інституту фізіології 
рослин і генетики 
НАН України // 
Інтерсервіс. Київ. – 
2021. – C. 114-116

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Навчання на програмі 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» 
(01.10.20 – 23.02. 
2021),Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка (6 
кредитів) Сертифікат: 
СВ № 
02070987/000068-21

104997 Манько 
Володимир 
Васильович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І. Франка, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність:  

Біологія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 006899, 

виданий 
08.10.2008, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 008612, 
виданий 

03.07.1995, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005102, 
виданий 

20.06.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 007059, 

виданий 
01.07.2011

27 Фізіологія 
людини і 
тварин

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Babich L. G., Shlykov 
S. G., Kushnarova-
Vakal A. M., Kupynyak 
N. I., Manko V. V., 
Fomin V. P., Kosterin S. 
O. The relationship 
between the ionized Ca 
concentration and 
mitochondrial funct 
ions // Ukr. Biochem. J. 
– 2018. – Vol. 90 (3). – 
P. 32–40. – DOI: 
https://doi.org/10.1540
7/ubj90.03.032.
2. Ostapiv R.D., Ostapiv 
Chr.S., Manko V.V. 
Influence of long-term 
per oral taurine 
treatment on activity of 
liver enzymes in mature 
rats // Studia Biologica. 
– 2018. – Vol. 12 (1). – 



P. 25–34. – DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/sbi.1201.548.
3. Купиняк Н.І., Іккерт 
О.В., Манько В.В. 
Енергетичні процеси у 
печінці щура за дії 
ріано-дину // 
Експеримент. та клін. 
фізіол. і біохім. – 
2018. – Вип. 1 (81). – С. 
51–61.
4. Купиняк Н.І., Охай 
І.Ю., Манько В.В. 
Мембранний 
потенціал мітохондрій 
за дії сураміну // 
Науковий вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Україн-ки. Серія: 
Біологічні науки. – 
2018. – Вип. 4 (377). – 
С. 100–108. – DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2617-4723-2018-377-
100-107.
5. Manko B.O., 
Bilonoha O.O., Manko 
V.V. Adaptive 
respiratory response of 
rat pancreatic acinar 
cells to mitochondrial 
membrane 
depolarization // Ukr. 
Biochem. J. – 2019. – 
Vol. 91, Issue 3. – P. 
34–45. – DOI: 
https://doi.org/10.1540
7/ubj91.03.034. 
6. Гнатчук І.Ю., 
Манько  В.В. Зміни 
параметрів 
фізіологічного 
тремору кисті під час 
різної активності 
м'язів верхньої 
кінцівки людини // 
Фізіол. журн. – 2019. – 
Т. 65, № 4. – С. 59–65. 
– DOI: 
https://doi.org/10.1540
7/fz65.04.059
7. Білонога O.O., 
Манько Б.O., Манько 
В.В. Влив 
ацетилхоліну та 
холецистокініну на 
адаптаційну здатність 
мітохондрій 
ацинарних клітин 
підшлункової залози 
// Фізіол. журн. – 
2019. – Т. 65, № 4. – С. 
73–81. – DOI: 
https://doi.org/10.1540
7/fz65.04.073
8. Mazur H. M. 
Dependence of the 
mitochondrial adaptive 
capacity of hepatocytes 
on the oxida-tive 
substrates availability / 
H. M. Mazur, V. M. 
Merlavsky, B. O. 
Manko, V. V. Manko // 
Ukr. Biochem. J. – 
2019. – Vol. 91, № 6. – 
P. 5–14.
9. Мазур Г.М. 



Залежність 
адаптаційної здатності 
мітохондрій печінки 
від способу виділення 
клітин / Г. М. Мазур, 
В. М. Мерлавський, Б. 
О. Манько, В. В. 
Манько // Вісник 
Львів. ун-ту. Сер.біол. 
– 2020. – Вип. 82. – С. 
177–185.
10. Mazur H. M. mPTP 
opening differently 
affects electron 
transport chain and 
oxidative phos-
phorylation at succinate 
and NAD-dependent 
substrates oxidation in 
permeabilized rat 
hepato-cytes / H. M. 
Mazur, V. M. 
Merlavsky, B. O. 
Manko, V. V. Manko // 
Ukr. Biochem. J. – 
2020. – Vol. 92, № 4. – 
P. 14–23.
11. Bilonoha O. O. 
Effects of insulin on 
adaptive capacity of rat 
pancreatic acinar cells 
mitochondria / O. O. 
Bilonoha, B. O. Manko, 
V. V. Manko // Visnyk 
of the Lviv University. – 
2020. – Iss. 83. – P. 
24–30. 
(https://doi.org/10.309
70/vlubs.2021.83.03).
12. Manko B. O. 
Pyruvate and 
Glutamine Define the 
Effects of 
Cholecystokinin and 
Ethanol on 
Mitochondrial 
Oxidation, Necrosis, 
and Morphology of Rat 
Pancreatic Acini / B. O. 
Manko, O. O. Bilonoha, 
D. M. Voloshyn, A. M. 
Zub, I. I. Ivasechko, V. 
V. Manko // Pancreas. 
– 2021. – Issue 50(7). – 
P. 972–981. 
(10.1097/MPA.000000
0000001864).
П.3.
1. Основи 
біоенергетики : 
підручник : [для студ. 
вищ. навч. закл.] / А. 
Бабський, О. Іккерт, В. 
Манько. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2019. – 312 с.
П.6
1. Купиняк Надія 
Ігорівна, «Роль Са2+-
транспортувальних 
систем у регуляції 
енергетичних 
процесів у 
мітохондріях клітин 
печінки», на здобуття 
наукового ступеня 
кандидат біологічних 
наук за спеціальністю 
03.00.13 – фізіологія 
людини і тварин, 21 
грудня 2018 р.



2. Мазур Галина 
Михайлівна, 
«Експериментальне 
обґрунтування 
критеріїв адаптаційної 
здатності мітохондрій 
гепатоцитів щурів», на 
здобуття наукового 
ступеня кандидат 
біологічних наук за 
спеціальністю 
03.00.02 – біофізика, 
23 квітня 2021 р.
3. Білонога Ольга 
Олегівна 
«Адаптаційна 
здатність мітохондрій 
ацинарних клітин 
підшлункової залози 
щурів за різних 
функціональних 
станів», на здобуття 
наукового ступеня 
кандидат біологічних 
наук за спеціальністю 
03.00.02 – біофізика, 
7 травня 2021 р.
П.7.
Голова спецради К 
35.051.14 Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка по 
захисту 
кандидатських 
дисертацій (до 2021 
р.). 
Голова 
спеціалізованої вченої 
ради ДФ 35.051.051 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка по 
присудженню ступеня 
доктора філософії 
Кармашу О.І.
П.8
Науковий керівник 
науково-дослідного 
держбюджетного 
проєкту (Бл-68 Ф 
«Адаптаційний 
потенціал мітохондрій 
секреторних клітин 
підшлункової залози і 
печінки у нормі та за 
розвитку патології», 
2018-2020 рр.).
Заступник головного 
редактора «Вісника 
Львівського 
університету. Серія 
біологічна». 
Член редакційної 
колегії журналу 
«Біологічні студії». 
Член редакційної 
ради журналу 
«Експериментальна та 
клінічна фізіологія і 
біохімія». 
Рецензент 
Українського 
біохімічного журналу.
П.9.
Член секції за 
фаховим напрямом 
«Біологія, 
біотехнологія та 
актуальні проблеми 



медичних наук» 
Наукової ради МОН 
України (з 2008 р. до 
2022 р.). 
Експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти (2020-
2022 рр.).
Член експертної ради 
Міністерства освіти і 
науки України з 
питань атестації 
наукових кадрів з 
біологічних наук (з 
2022 р.)
П.10
Науковий керівник 
низки міжнародних 
наукових проектів у 
рамках Генеральної 
угоди між Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка і 
Інститутами Біо-
Медичних Досліджень 
Новартіс (США) (з 
2015 р. по теперішній 
час).

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Національне 
агентство із 
забезпечення якості 
вищої освіти, 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти про 
успішне завершення 
тренінгу для 
керівників експертних 
груп обсягом 30 год (1 
кредит ЄКТС), 
19.10.2021 р.
Переможець конкурсу 
“Молодий науковець 
Університету 2003 
року” у галузі 
природничих наук.
Грамота 
Департаменту освіти і 
науки Львівської 
облдержадміністрації 
(2013, 2014), Подяка 
Департаменту освіти і 
науки Львівської 
облдержадміністрації 
(2016).
Подяка міського 
голови м. Львова 
Андрія Садового 
(2017).
Премія обласної 
державної 
адміністрації та 
обласної ради для 
працівників наукових 
установ та вищих 
навчальних закладів 
(2017).
Подяка МОН України 
(2019) за багаторічну 
сумлінну працю, 



вагомий особистий 
внесок у підготовку 
висококваліфікованих 
спеціалістів та плідну 
науково-педагогічну 
діяльність.

385916 Шалай 
Ярина 
Романівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 

фізичної 
культури, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

7.01020302 
фізична 

реабілітація, 
Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

8.04010206 
біофізика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054835, 
виданий 

16.12.2019

1 Загальна 
цитологія і 
гістологія

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Ilkiv MV, Shalai YaR, 
Mitina NE, Zaichenko 
OS, Babsky AM. Effect 
of a novel thiazole 
derivative and complex 
with polymeric carriers 
on the processes of lipid 
peroxidation in 
lymphoma cells 
Біологічні студії / 
Studia Biologica 
(Scopus)
2. Shalai YR, Popovych 
MV, Mandzynets SM, 
Hreniukh VP, Finiuk 
NS, Babsky AM. 
Prooxidant and 
antioxidant processes in 
the liver homogenate of 
healthy and tumor-
bearing mice under the 
action of thiazole 
derivatives. Ukr 
Biochem J,  93(3): 61–
67, 2021 (Scopus)
3. Finiuk NS, Popovych 
MV, Shalai YaR, 
Mandzynets’ SM, 
Hreniuh VP, Ostapiuk 
YuV, Obushak MD, 
Mitina N. E, Zaichenko 
OS, Stoika RS, Babsky 
AM. Antineoplastic 
activity in vitro of 2-
amino-5-benzylthiasol 
derivative in the 
complex with nanoscale 
polymeric carriers. 
Cytology and Genetics, 
55 (1): 19–27, 2021 
(Scopus, WoS)

П.3.
Бабський А. М., 
Гренюх В. П., Заіченко 
О. С. та ін. 
Протипухлинні 
перспективи 
сульфуровмісних 
препаратів [за ред. 
проф. А. М. 
Бабського]. Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, – 2022. – 112 
с. – (Серія «Біологічні 



студії»)
П.9.
Член експертної ради 
МОН з конкурсного 
відбору проєктів 
наукових робіт та 
науково-технічних 
розробок молодих 
вчених (секція 
Охорона здоров’я, 
наказ МОН №1014 від 
22.09.21р.).

П.19
Член Українського 
біофізичного 
товариства (Львівське 
відділення), 
 Українського 
фізіологічного 
товариства (Львівське 
відділення).

Стажування та 
професійний 
розвиток:
"Вдосконалення 
викладацької 
майстерності" у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка з 
27.01.2022 р. по 
04.06.2022 р. 
Відвідувала інші 
електронні курси та 
семінари, зокрема 
"Розвиток 
аналітичних навичок 
педагога для 
оптимізації 
навчальних процесів в 
умовах сьогодення" 
(Центр 
трансперсональної 
психології, 6 – 
12.11.2021)

161702 Фірман 
Володимир 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
безпеки 

життєдіяльност
і

Диплом 
спеціаліста, 

Вища 
інженерно-

технічна 
школа МВС 

СРСР, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

KH 013010, 
виданий 

27.11.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004969, 
виданий 

20.06.2002

40 Безпека 
життєдіяльност
і та охорона 
праці

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
ch T. Influence of 
flooded foam jets’ 
motion parameters on 
subsurface 
extinguishing of fires in 
tanks with petroleum 
products / T. 
Voitovych., 
V.Kovalyshyn, Ya. 
Novitskyi., 
D.Voytovych, 
P.Pastukhov, V. Firman 



// Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2020. – 
T.3, № 10(105). – P. 6 
– 17. Cite Score 1.9. 
http://journals.uran.ua
/eejet/issue/view/12385

2. Тимошук С.В. 
Безпека професійної 
діяльності та 
економічні наслідки. / 
С.В. Тимошук, В.М. 
Фірман, Р.С. 
Петришин // 
Ефективна економіка. 
2020. № 3. DOI: 
http://dx.doi.org/10.32
702/2307-2105-
2020.3.51
3. Сироватський О.А. 
Метод очистки 
малокаламутних 
кольорових вод і 
методи проведення 
досліджень / О.А. 
Сироватський, Н.Д. 
Сізова, О.Г. Гайдучок, 
В.М. Фірман // 
Науковий вісник 
будівництва. – 2016. – 
Т. 86, № 4. – С. 228- 
231.
4. Коноз С.В. Техніко-
економічний 
розрахунок напірних 
поліетеленових, 
сталевих та чавунних 
трубопроводів / С.В. 
Коноз, О.А. 
Сироватський, Н.Д., 
В.М. Фірман // 
Науковий вісник 
будівництва. – 2016. – 
Т. 86, № 4. – С. 239- 
242.
5. Яремко З.М. Ризик-
орієнтований підхід 
до управління 
безпекою 
техногенного 
середовища / З.М. 
Яремко, С.В. 
Писаревська, В.М. 
Фірман // Управління 
розвитком складних 
систем. – 2017. – № 
31. – С. 177-182.
6. Фірман Т.В. 
Статистичний аналіз 
пожежної ситуації у 
Львівській області / 
Т.В. Фірман, С.В. 
Тимошук, В.М. Фірман 
// Збірник наукових 
праць «Пожежна 
безпека» – 2017. – 
Вип. 30. – С. 168-173.
7. Тимошук С.В. 
Проблеми стресу в 
студентів 
педагогічних 
спеціальностей і 
педагогів вищої 
школи / С.В. 
Тимошук, О.І. Третяк, 
В.М. Фірман // Вісник 
ЛДУ БЖД – №14 –
2016. – С.264-270.
П.3
1. Білінський Б.О. 



Цивільний захист. 
Посібник з 
експлуатації 
електрозахисних 
засобів. Частина – ІV / 
Білінський Б.О., 
Васильківський І.С., 
Гаврилко О.А.Фірман 
В.М. – Львів, 2017. – 
241 с. (особистий 
внесок – 2,0 друк. 
арк.).
П.4
1. Білінський Б.О. 
Цивільний захист. 
Посібник з 
експлуатації 
електрозахисних 
засобів. Частина – ІV / 
Білінський Б.О., 
Васильківський І.С., 
Гаврилко О.А.Фірман 
В.М. – Львів, 2017. – 
241 с. (особистий 
внесок – 2,0 друк. 
арк.).
2. Фірман В. 
“Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів фізичного 
факультету з 
дисципліни «Охорона 
праці»”/ В. Фірман, З. 
Яремко, С. Тимошук, 
С. Писаревська // Л.: 
Видавництво ЛНУ, 
2019. – 78 с.
3. Яремко З. 
“Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів факультету 
електроніки з 
дисципліни «Охорона 
праці»”/, З. Яремко, С. 
Тимошук, В. Фірман, 
С. Писаревська // Л.: 
Видавництво ЛНУ, 
2019. – 86 с.
4. Тимошук С. 
“Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів хімічного 
факультету з 
дисципліни «Охорона 
праці»”/, С. Тимошук, 
З. Яремко, В. Фірман, 
С. Писаревська // Л.: 
Видавництво ЛНУ, 
2019. – 86 с.
П.7
1. Офіційний опонент 
на захисті 
кандидатської 
дисертації Хлевного 
Олександра 
Вікторовича, поданої 
на здобуття кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
21.06.02 – пожежна 
безпека у Львівському 
державному 
університеті безпеки 
життєдіяльності 14 
травня 2021 року.
П.12
1. Клеба Л. А., Мацьків 
Л. А. Фірман В. М. 



Забруднення 
атмосферного повітря 
Маріуполя та методи 
покращення 
екологічної ситуації. 
Пріоритетні шляхи 
розвитку науки та 
освіти: матеріали ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференції. (частина 
1). м. Львів, 29-30 
листопада 2020. С. 5–
6.
2. Куцмида А., 
Чеботарьова А., 
Фірман В. М. 
Надійність 
вогнегасника. 
Охорона праці: освіта і 
практика / Проблеми 
та перспективи 
розвитку охорони 
праці: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
викладачів та 
фахівців-практиків та 
ХІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
курсантів, студентів, 
аспірантів та 
ад’юнктів. м. Львів: 
ЛДУ БЖД, 2021. С. 
155–156. 
https://books.ldubgd.e
du.ua/index.php/m/cat
alog/view/133/96/422-
1.
3. Белей А.А., Фірман 
В. М. Забезпечення 
безпеки інклюзивного 
туризму у Львівській 
області. Охорона 
праці: освіта і 
практика / Проблеми 
та перспективи 
розвитку охорони 
праці: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
викладачів та 
фахівців-практиків та 
ХІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
курсантів, студентів, 
аспірантів та 
ад’юнктів. м. Львів: 
ЛДУ БЖД, 2021. С. 
199–201. 
https://books.ldubgd.e
du.ua/index.php/m/cat
alog/view/133/96/422-
1.
4. Скриль Т. І., Нерета 
В. В., Фірман В. М. 
Особливості безпеки у 
вело туризмі. Охорона 
праці: освіта і 
практика / Проблеми 
та перспективи 
розвитку охорони 
праці: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
викладачів та 



фахівців-практиків та 
ХІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
курсантів, студентів, 
аспірантів та 
ад’юнктів. м. Львів: 
ЛДУ БЖД, 2021. С. 
224–227. 
https://books.ldubgd.e
du.ua/index.php/m/cat
alog/view/133/96/422-
1.
5. Ткачук М. М., 
Фірман В. М. 
Антропогенний 
чинник та безпека в 
горах. Туристично-
рекреаційні проблеми 
українських Карпат. 
Охорона праці: освіта і 
практика / Проблеми 
та перспективи 
розвитку охорони 
праці: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
викладачів та 
фахівців-практиків та 
ХІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
курсантів, студентів, 
аспірантів та 
ад’юнктів. м. Львів: 
ЛДУ БЖД, 2021. С. 
227–229. 
https://books.ldubgd.e
du.ua/index.php/m/cat
alog/view/133/96/422-
1.
П.19
Громадська 
організація 
«Добровільне 
пожежне товариство 
України» з 1981 року.

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Львівський 
державний 
університет безпеки 
життєдіяльності, 
підвищення 
кваліфікації з 18.10.21 
р. по 29.11.21 р. Наказ 
№ 4132 від 13 жовтня 
2021 р. Тема « 
Інноваційні технології 
освітньо-професійної 
та науково-дослідної 
роботи з питань 
пожежної безпеки та 
цивільного захисту, 
охорони та гігієни 
праці» . Сертифікат 
про стажування № 
21023 від 6 грудня 
2021 р.

117990 Решетило 
Остап 
Степанович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І. Франка, рік 
закінчення: 

1997, 

9 Історичний 
розвиток 
органічного 
світу

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 



спеціальність:  
зоологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 014572, 

виданий 
15.05.2002, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
001950, 
виданий 

25.02.2012

виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
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. 
(http://dx.doi.org/10.3
0970/sbi.1602.680.  
Scopus)
Kyyak V. Problems of 
biotic and landscape 
diversity conservation 
in the Ukrainian 
Carpathians highlands 
/ V. Kyyak, T. 
Mykitchak, O. 
Reshetylo // Biol. Stud. 
- 2021. - Vol. 15, No. 4 - 
P. 59-70. 
(https://doi.org/10.309
70/sbi.1504.668.  
фахове наукове 
видання)

Царик Й.В. Видове 
різноманіття 
безхребетних 
(Invertebrata) на 
маршрутах 
зоологічної практики 
студентів у Західній 
Чорногорі (Українські 
Карпати) / Й.В. 
Царик, О.С. Решетило, 
К.М. Назарук, В.В. 
Лєснік // Biol. Stud. 
2020: 14(2); 137–150. 
(https://doi.org/10.309
70/sbi.1402.620, 
фахове наукове 
видання)
Balandiukh N. Seasonal 
diet differences of the 
Common Toad Bufo 
bufo (Linnaeus, 1758) 
in Ukrainian Roztochia 
(Western Ukraine) / 
Balandiukh N., 
Andriishyn B., 
Reshetylo O. // Acta 
Biol. Univ. Daugavp. – 
2020. – Vol. 20(2). P. 
113–119. 
(https://du.lv/en/resea
rch/institutes/institute-
of-life-sciences-and-
technologies/issued-
journal/acta-biologica-
universitatis-
daugavpiliensis/acta-
biologica-universitatis-
daugavpiliensis-
archives/acta-biologica-
universitatis-
daugavpiliensis-
volume-20-no-2-2020/, 
закордонне наукове 
видання)



Reshetylo O. Mortality 
of Amphibians on the 
Roads of Lviv Region 
(Ukraine): Trend for 
the Last Decade / 
Reshetylo O., Stakh V., 
Osiyeva A.-A., Dykyy I., 
Andriyishyn B., 
Panchuk M., Tsaryk I. 
// Vestnik Zoologii. 
2019. 53 (2). Р. 131-140. 
(http://www.v-
zool.kiev.ua/tocs_e2.ht
m, Scopus)
Царик Й.В. Ключові 
види як осередки 
формування 
біорізноманіття / 
Царик Й.В., Решетило 
О.С., Царик І.Й. // 
Studia Biologica. 2019. 
13 (1). C. 161-168. 
(http://dx.doi.org/10.3
0970/sbi.1301.590, 
фахове наукове 
видання)
Kyyak V. Changes in 
population structure of 
rare species in the high-
mountain zone of the 
Ukrainian Carpathians 
and problems of their 
conservation / Kyyak 
V., Kobiv Y., Zhilyaev 
G., Bilonoha V., 
Dmytrakh R., 
Mykitchak T., Reshetylo 
O., Kobiv V., Nesteruk 
Y., Shtupun V., Gynda 
L. // Acta Biol. Univ. 
Daugavp. 19 (1). 2019. 
77-85. 
(https://du.lv/en/resea
rch/institutes/institute-
of-life-sciences-and-
technologies/issued-
journal/acta-biologica-
universitatis-
daugavpiliensis/acta-
biologica-universitatis-
daugavpiliensis-
archives/acta-biologica-
universitatis-
daugavpiliensis-
volume-19-no-1-2019/, 
закордонне наукове 
видання)
Кагало О. 
Природоохоронне 
значення території 
Центрального 
Свидовця (Українські 
Карпати) / Кагало О., 
Канарський Ю., 
Микітчак Т., 
Ковтонюк О., Кобів 
Ю., Кияк В., Сичак Н., 
Башта А.-Т., Царик Й., 
Дикий І., 
Шидловський І., 
Решетило О. // Вісник 
КНУ імені Тараса 
Шевченка. – Сер 
геогр. 2018. – 1 (70). – 
С. 35-46. 
(https://visnyk-
geo.knu.ua/?
page_id=5753&lang=uk
, фахове наукове 
видання)
П.3



Кияк В. Зміни 
структури популяцій 
рідкісних видів 
високогір’я 
Українських Карпат і 
проблеми їх 
збереження / Кияк В., 
Кобів Ю., Жиляєв Г., 
Білонога В., Дмитрах 
Р., Микітчак Т., 
Решетило О., Кобів В., 
Нестерук Ю., Штупун 
В., Гинда Л. ; за ред. 
Кияка В.. – Львів: 
Вид-во ННВК «АТБ», 
2018. – 280 с. 
(монографія)
П.7
Офіційне опонування 
кандидатської 
дисертації Гагут Анни 
Миколаївни "Еколого-
біохімічні особливості 
фонових гігрофільних 
видів герпетофауни 
північно-степового 
Придніпров'я" у ДНУ 
імені Олеся Гончара 
за спеціальністю 
03.00.16 - екологія 
(2021 р.)

67742 Іванець Олег 
Романович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

орден Леніна 
державний 

університет ім. 
І. Франка, рік 
закінчення: 

1982, 
спеціальність:  

біологія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 

фізичної 
культури, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

227 Фізична 
реабілітація, 

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 019677, 
виданий 

15.12.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005288, 
виданий 

26.02.1996

40 Історичний 
розвиток 
органічного 
світу

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1) Іванець О.Р. 
Гідроекологічні та 
кладоцерологічні 
дослідження 
професора Бенедикта 
Дибовського в 
парадигмі 
євроінтеграційних 
процесів України // 
Екологічні науки, № 3 
(22). 2018. С. 164 – 167. 
(Фахове видання. 
Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
2) Іванець О.Р. 
Таксономічна 
структура 
кладоцероценозів 
Галичини та 
прилеглих теренів за 
матеріалами 
досліджень професора 
Бенедикта 
Дибовського // 
Екологічні науки, № 4 
(23). 2018. С. 96 – 100. 
DOI 



https://doi.org/10.3284
6/2306-9716-2018-4-
23-21 (Фахове 
видання. Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
3) Іванець О.Р. 
Таксономічна 
структура та динаміка 
популяцій роду 
Asplanchna (Rotifera: 
Monogononta) 
Українського 
Розточчя // Біол. 
вісник ЛНУ ім. І. 
Франка, 2018. Вип. 79. 
С. 114 – 121. (Фахове 
видання. Web of 
science).
4) Іванець О.Р. Fіlinia 
в спектрі раціону 
Asplanchna (Rotifera: 
Monogononta) 
рівнинних 
гідроекосистем заходу 
України // Екологічні 
науки, № 2 (25). 2019. 
С. 147 – 151. DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-9716-2019-2-
25-23 (Фахове 
видання. Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
5) Іванець О.Р. 
Гідробіологічні 
дослідження 
Бенедикта 
Дибовського на 
теренах Галичини  // 
Професор Бенедикт 
Дибовський – 
визначний дослідник 
спільної природної 
спадщини Польщі, 
Білорусі та України. 
Львів: Компанія 
"Імперіал", 2018. – С. 
134 - 147.
6) Іванець О.Р. Родина 
Daphniidae (Cladocera) 
у палітрі 
гідробіологічної 
експозиції Бенедикта 
Дибовського на 
Галицькій крайовій 
виставці 1894 року / 
О.Р. Іванець // 
Екологічні науки. – 
2019. – № 3(26). – С. 
93–98. DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-9716-2019-3-
26-18 (Фахове 
видання. Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
7) Іванець О.Р. Рід 
Macrothrix Baird, 1843 
(Cladocera : 
Anomopoda) в 
гідробіоценозах 
Українського 
Розточчя та 
прилеглих теренів // 



Екологічні науки, № 1 
(24). 2019. С. 97 – 101. 
DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-9716-2019-1-
24-2-19 (Фахове 
видання. Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
8) Іванець О.Р. 
Гіллястовусі раки 
(Cladocera) Галичини 
в дослідженнях 
професора А. 
Вежейського / О.Р. 
Іванець // Екологічні 
науки. – 2019. – № 
4(27). – С. 166–170. 
DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-9716-2019-4-
27-25 (Фахове 
видання. Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
9) Іванець О.Р. Рід 
Diaptomus Westwood, 
1836 (Copepoda : 
Calanoida :  
Diaptomidae) у 
дослідженнях 
професора А. 
Вежейського на 
теренах Галичини // 
Екологічні науки, № 4 
(37). 2021. С. 171 – 177. 
DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2021.eco.4-37.26 
(Фахове видання)
10) 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. (Фахове 
видання. Web of 
science)
11) Іванець О. Р. 
Фауністична 
характеристика 
угруповань 
коловерток (Rotifera : 
Rotatoria) водойми 
Глинна Наварія / 
Іванець О. Р. // 
Екологічні науки. - 
2022. - Т.41, №2 - С. 
119-124. - DOI: 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2022.eco.2-41.20. 



(Фахове видання. 
Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
12) Іванець О. Р. 
Таксономічна 
структура та фауна 
гіллястовусих раків 
(Crustacea : Cladocera) 
водойми Глинна 
Наварія. Екологічні 
науки. 2022. № 3 (42). 
С. 147–150. DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2022.eco.3-42.24 
(Фахове видання. 
Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
13) Іванець О. Р. 
Фауністична 
характеристика і 
таксономічна 
структура угруповань 
веслоногих раків 
(Crustacea, Copepoda) 
водойми Глинна 
Наварія. Екологічні 
науки. 2022. № 5 (44). 
С. 197–200. DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2022.eco.5-44.29 
(Фахове видання. 
Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).

П.3
1) Ivanets O. R. The 
fauna of Rotatoria and 
microcrustaceans 
(Cladocera, Copepoda) 
of the Ukrainian 
Roztocze and its 
surroundings // 
Development of natural 
sciences in countries of 
the European Union 
taking into account the 
challenges of XXI 
century: Collective 
monograph. Lublin : 
Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”, 2018. Р. 
183 – 196.

2) Ivanets O.R. Patterns 
of taxonomic structure 
and ecomorphology 
Chydoridae, Dybowski 
& Grochowski, 1894 
(Cladocera: 
Anomopoda) of the 
Ukrainian Roztocze and 
its surroundings // 
Scientific achievements 
of countries of Europe 
in the field of natural 
sciences: Collective 
monograph. 
Sandomierz, Poland. 
Riga : Izdevnieciba 



“Baltija Publishing”, 
2018. P. 1 - 16.

3) Ivanets O.R. Daphnia 
and Ceriodaphnia 
(Cladocera: 
Anomopoda) in the 
conditions of the flat 
hydroecosystems of 
Western Ukraine // 
Actual problems of 
natural sciences: 
modern scientific 
discussions: Collective 
monograph. Riga : 
Izdevniecība “Baltija 
Publishing”, 2020. P. 
261–274.

П.4
1) Іванець О.Р. 
Систематика та 
фауністика 
гіллястовусих раків 
(Cladocera). 
Навчально-
методичний посібник. 
Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка, 2019. – 384 с. 
2) Іванець О.Р. Теорія 
еволюції. Навчальний 
посібник. Львів : ЛНУ 
ім. І. Франка, 2019. – 
104 с.

3) «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.

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Підвищував 
кваліфікацію у Центрі 
доуніверситетської та 
сертифікаційної 
освіти Інституту 
післядипломної освіти 
та доуніверситетської 
підготовки 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка з 22 
січня 2018 р. до 26 
січня 2018 р. за 
спеціальностями: 
Зоологія, 
Протозоологія. 
(Стажування за 
фахом. Психолого-
педагогічний цикл). 
Свідоцтво про 
підвищення 



кваліфікації: ПК 
01467243/02373-18. 
Реєстраційний № 
01467243/02373-18 
(від 26 січня 2018 р.)
Свідоцтво № МК 
01467243/060554-18 
(від 29.06.2018) про 
рівень В2 («upper-
intermediate  -  вище 
середнього») з 
англійської мови 
(Центр неперервної 
освіти Інституту 
післядипломної освіти 
та доуніверситетської 
підготовки 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка)
Пройшов атестацію у 
Департаменті освіти і 
науки Львівської 
облдержадміністрації 
на підтвердження 
раніше присвоєної 
категорії “спеціаліст 
вищої категорії”. Дата 
атестації 28.04.20.
У ЛНУ ім. І. Франка з 
27 січня 2022 року до 
4 червня 2022 року 
пройшов наукове 
стажування за 
програмою 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності»,180 
год, 6 кредитів. 
Отримав сертифікат: 
СВ№0335-2022 
Протягом 27.06.22 - 
7.08.22 пройшов 
Всеукраїнське 
науково-педагогічне 
підвищення 
кваліфікації за 
програмою “Третій 
рівень освіти в 
Україні: особливості 
підготовки наукових 
та науково-
педагогічних кадрів у 
сучасних умовах 
війни”. Навчальне 
навантаження 
становить 180 годин - 
6 кредитів ЄКТС. 
Отримав Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації:  ADV-
270676-VNU від 
07.08.2022.
Протягом 3.10.22 - 
16.10.22 у ЛНУ ім І. 
Франка пройшов 
програму підвищення 
кваліфікації для 
науково-педагогічних 
працівників “Цифрові 
інструменти Google 
для освіти”. Отримав 
Сетрифікат № GDTfE-
03-Б-06633 (30 год.,1 
кредит ЄКТС). 
Протягом 29.09.22 - 
1.10.22 у ЛНУ ім. І. 
Франка пройшов 
інтенсивну програму 
підвищення 



кваліфікації у вищій 
освіті за темою 
“Міжкультурне та 
професійне 
спілкування (Cros-
cultural and 
professional 
communication). 
Отримав 
Сертифікат(30 год.,1 
кредит ЄКТС). 

-Відмінник освіти 
України. 
-Спеціаліст вищої 
категорії.
-Член Всесвітнього 
товариства 
кoпеподологів (Word 
Associacion of 
Copepodologists). 
-Член 
“Гідроекологічного 
товариства України”. 
-Член Асоціації 
випускників ЛНУ ім. І. 
Франка.
-Член журі 
«Обласного конкурсу 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів обласної МАН». 
-Член журі «ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів Львівської 
обласної МАН». 
-Член журі «Обласної 
олімпіади з екології» 
студентів біологічного 
факультету. 

93365 Звір Галина 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 015104, 
виданий 

12.06.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021031, 

виданий 
23.12.2008

19 Імунологія Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Moroz O. M. 
Dissimilatory reduction 
of sulfate, nitrate and 
nitrite ions by bacteria 
Desulfovibrio sp. under 
the influence of 
potassium dichromate / 
O. M. Moroz, S. O. 
Hnatush, G. V. 
Yavorska, G. I. Zvir // 
Regul. Mech. Biosyst. – 
2022. – Vol. 13, No 1. – 
P. 23–37. doi: 
10.15421/022204. 
https://medicine.dp.ua 
(Scopus, Web of 
Science, Index 



Copernicus (IF RINC – 
0.016; ICV 2015: 73.46; 
GIF 2015 – 0.888))
2. Moroz O. M. 
Influence of potassium 
dichromate on the 
reduction of sulfur, 
nitrate and nitrite ions 
by bacteria 
Desulfuromonas sp. / 
O. M. Moroz, S. O. 
Hnatush, H. V. 
Yavorska, G. I. Zvir, O. 
V. Tarabas // Regul. 
Mech. Biosyst. –2022. – 
Vol. 13, No 2. – P. 153–
167. doi: 
10.15421/022220. 
https://medicine.dp.ua 
(Scopus, Web of 
Science, Index 
Copernicus (IF RINC – 
0.016; ICV 2015: 73.46; 
GIF 2015 – 0.888))
3. Moroz O. M., Zvir G. 
I., Hnatush S. O. 
Nitrites oxidation by 
phototrophic bacteria of 
Chlorobium, Thiocapsa 
and Lamprocystis 
genera under the 
influence of inorganic 
pollutants // Biosyst. 
Divers. – 2021. − Vol. 
29, № 1. – P. 39–46 
(Scopus, Web of 
Science, Index 
Copernicus).
4. Звір Г. І., Різун Г. 
М., Гнатуш С. О. 
Вплив сполук 
фосфору на утворення 
іонів амонію 
клітинами 
азотофіксувальних 
бактерій Аzotobacter 
chroococcum ВКМ В-
1272 // Вісник 
Харківського 
національного 
університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія 
“Біологія”. – 2020. – 
Вип. 34. – С. 132–140 
(Web of Science 
(Zoological Record).

П.3
Словник термінів з 
імунології / М. 
Мазепа, Г. Звір. – 
Львів : ЛДУФК ім. 
Івана Боберського, 
2020. – 168 с. (ум. 
друк. арк. 9,77).
П.4
Атестовані електронні 
курси:
1. Звір Г. І. Біологічні 
основи інфекційних 
процесів / Г. І. Звір. – 
Львів : ОМЦЕН, 2021. 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=362.
2. Звір Г. І. Імунологія 
/ Г. І. Звір. – Львів : 
ОМЦЕН, 2021. 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou



rse/view.php?id=457.
3. Звір Г. І. Інфекційні 
захворювання / Г. І. 
Звір, А. А. Галушка. – 
Львів : ОМЦЕН, 2022. 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=2388.
4. Звір Г. І. Медична 
мікробіологія / Г. І. 
Звір. – Львів : 
ОМЦЕН, 2022. 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=2387.

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Кафедра технології 
біологічно активних 
сполук, фармації та 
біотехнології 
Національного 
університету 
“Львівська 
політехніка” (27 
березня – 27 травня 
2019 р.). Програма 
стажування та звіт про 
її виконання 
обговорено на 
засіданні кафедри 
мікробіології, 
протокол № 19 від 
12.06.2019.
Курси 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (2020–
2021 р.) (6 кредитів). 
Науково-практичний 
тренінг «Актуальні 
питання мікробіології, 
вірусології, імунології 
та методики 
викладання 
мікробіологічних 
дисциплін» (2020 р.) 
(1,5 кредиту).
Навчання за 
програмою "Цифрові 
інструменти Google 
для освіти" (базовий 
рівень) (2022 р.) (1 
кредит).

324679 Сирватка 
Василь 
Ярославович

Асистент, 
Суміщення

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

070407 
Генетика, 
Диплом 

кандидата наук 
DK 033590, 

виданий 
25.02.2016

8 Біотехнологія       Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Syrvatka V. 
Scandium-
microorganism 
interactions in new 



biotechnologies / V. 
Syrvatka, A. Rabets, O. 
Gromyko, A. 
Luzhetskyy, V. 
Fedorenko // Trends in 
biotechnology. – 2022. 
– 40, 9 – P. 1088-1101. 
https://doi.org/10.1016
/j.tibtech.2022.02.006  
Syrvatka V.  Synthesis 
and properties of silver 
nanoparticles-antibiotic 
conjugates for study of 
antibiotic-resistance 
mechanisms / V. 
Syrvatka, A. 
Karachkovska, O. 
Gromyko, N. Kulyk, V. 
Fedorenko // Optical 
Engineering. – 2021. – 
Vol. 60, №3. – 037101. 
https://doi.org/10.1117/
1.OE.60.3.037101
2. Karachkovska A. D. 
Synthesis of antibiotic-
silver nanoparticles 
complexes, their 
properties, and 
application for 
investigation of 
antibiotic-resistance 
mechanisms / A. D. 
Karachkovska, V. J. 
Syrvatka, O. M. 
Gromyko, V. O. 
Fedorenko // Proc. 
SPIE. – 2020. – Vol. 
11467.  – 1146721 
https://doi.org/10.1117/
12.2567974
3. Shtapenko O. V. 
Formation and 
properties polymer 
nanolayers to enhance 
cell growth in vitro O. 
V. Shtapenko, I. I. 
Gevkan, Yu. I. Sluvchyk, 
V. Y Syrvatka., N. M. 
Matvienko // Innow. 
Biosyst. Bioeng. – 2018. 
– Vol. 2, № 2. – P. 105-
109.
4. Shtapenko O. V. 
Effect of organic 
microelements 
liposomal form on 
fertilizing ability and 
antioxidant status of 
female rabbits / O. V. 
Shtapenko, I. I. Gevkan, 
Yu. I. Sluvchyk, Ye. O. 
Dzen`, V. Y. Syrvatka, 
N. M. Matvienko // 
Acta Biotechnology. – 
2018. – Vol. 11, № 4. – 
P. 50-56. 
5. Сирватка В. Я. 
Комбінована 
просторово-
організована система 
для дозрівання 
яйцеклітин тварин in 
vitro / В. Я. Сирватка. 
Ю. І. Сливчук, О. В. 
Штапенко, О. М. 
Громико, І. І. Гевкан 
// Фактори 
експериментальної 
еволюції організмів. – 
2020. – Т. 26. – С. 
264–269.  



https://doi.org/10.7124
/FEEO.v26.1277  
6. Сливчук Ю. І. 
Вплив наночастинок 
Купруму на біохімічні 
показники сироватки 
крові кролиць / Ю. І. 
Сливчук, О. В. 
Штапенко, І. I. Гевкан, 
В. Я. Сирватка, О. Ю. 
Сливчук, А. Р. 
Корбецький // 
Біологія тварин. – 
2020. – Т. 22, № 1. – С. 
20–25. 
https://doi.org/10.1540
7/animbiol22.01.020 
7. Штапенко О. В. 
Вплив органічної 
сполуки манган 
глутамату на 
імплантаційну 
здатність самок щурів 
О. В. Штапенко, І. І. 
Гевкан, Ю. І. Сливчук, 
В. Я. Сирватка, Н. М. 
Матвієнко // Вісник 
проблем біології та 
медицини. – 2018. – 
Том 9. – Вип. 2. – С. 
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Інститут Фізики Сан 
Карлоса Університету 
Сан Пауло за 
підтримки FAPESP 
(São Carlos Institute of 
Physics (IFSC) 
University of São 
Paulo). Сан Карлос, 
шт. Сан Пауло, 
Бразилія (20.03.19 – 
29.03.19). «São Paulo 
School of Advanced 
Science on Modern 
Topics in 
Biophotonics». 
Наукове стажування 
Університет Північної 
Кароліни в Шарлоті, 
Шарлотта, Північна 
Кароліна, США 17 
липня – 22 вересня 
2017р. (University of 
North Carolina at 
Charlotte, Charlotte, 
North Carolina, USA). 

Автор 34-ох наукових 
статей та 3-ох патентів 
України на корисну 
модель, прийняв 
участь у 42-х 
конференціях та 
семінарах 
(опубліковано 35 тез 
доповідей), як в 
Україні, так і за її 
межами, зокрема, в 
Польщі, Німеччині, 
Канаді, США та 
Бразилії.
Нагороди, відзнаки: 
“Research Excellence 
Award” від корпорації 
«Newport 
Corporation», 



Каліфорнія, США, 
2014р. 
“Стипендія Кабінету 
Міністрів України для 
молодих науковців” 
від Кабінету Міністрів 
України, 2016р. 
Друге місце на 
конкурсі інноваційних 
розробок «Сходи в 
Майбутнє: відзнака 
молодих науковців у 
сфері охорони 
здоров’я та 
фармацевтики» від 
Громадської спілки 
«Центр інновацій 
«Сходи у Майбутнє» 
та Національної 
академії медичних 
наук України, 2019р.
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факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034875, 
виданий 

08.06.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
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Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
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П.1
1. Горбулінська С. М. 
Формування 
діагностичної 
компетентності 
вчителя біології / С. 
М. Горбулінська, Л. С. 
Боднар, Н. Я. Голуб // 
Психолого-
педагогічні проблеми 
сільської школи. - 
2021. – Вип. 4. - С. 46 
– 54 (фахове 
видання).
2. Крижановська М. А. 
Вплив харчових 
м'ясних 
смакоароматичних 
добавок на 
виникнення 
домінантних 
летальних мутацій у 
Drosophila 
melanogaster  / М. А. 
Крижановська, Н. Я. 
Голуб, М. З. 
Прокоп'як, Г. М. 
Голіней  // Фактори 
експериментальної 
еволюції організмів . - 
2022. - Т. 31 - С. 147-
152. - DOI: 
https://doi.org/10.7124
/FEEO.v31.1452 
(фахове видання).
3. Крижановська М. А. 
Вивчення 
внутрішньопопуляцій
ного поліморфізму 
Trifolium repens L. м. 
Ланівці в умовах 
антропогенного 



навантаження різної 
інтенсивності / М. А. 
Крижановська., Н. Я. 
Голуб, М. З. 
Прокоп’як, Г. М. 
Голіней // Фактори 
експериментальної 
еволюції організмів: 
зб. наук. пр. / Укр. т-
во генетиків і 
селекціонерів ім. М.І. 
Вавилова. – К.: Логос, 
2021. � Т. 29. – С. 
185–190. DOI: 
https://doi.org/10.7124
/FEEO.v29.1429 
(фахове видання).
4.  Klepach H. 
Assessment of 
ecotoxical state of 
technologically 
modified edaphotopes 
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refinery with the 
Allium-test method / H. 
Klepach, N. Holub, O. 
Lupak // Visnyk of the 
Lviv University. Series 
Biology. – 2021. – Is. 
84. – P. 84–93. 
https://doi.org/10.3097
0/vlubs.2021.84.08 
(фахове видання). 
5. Орлов Т., Вплив 
таурину на 
фенотиповий прояв 
м’язової дистрофії у 
мутантів Drosophila 
melanogaster / Т. 
Орлов, С 
Горбулінська, Г. 
Клепач, М. 
Крижановська, Н. 
Голуб // XV Міжнар. 
наук. конф. «Фактори 
експериментальної 
еволюції організмів»: 
зб. наук. пр. / Укр. т-
во генетиків і 
селекціонерів ім. М.І. 
Вавилова � К.: Логос, 
2021. – Т.27. – С. 202 – 
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https://doi.org/10.7124
/FEEO.v27.1327  
(фахове видання).
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впливу наночастинок 
кобальт цитрату на 
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Юкіш В, Н. Голуб // 
ІV Міжнар. наук.-
практ. конф. “ Стан 
природних ресурсів: 
перспективи їх 
збереження та 
відновлення у 
контексті сталого 
розвитку”: зб праць, 
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�  С.  119 � 123 
(фахове видання)
6. Голуб Н.Я.  
Крижановська М.,  
Клепач Г. Вплив 
малих доз іонізуючого 
опромінення на 
фенотип Drosophila 
melanogaster /  Н. Я. 



Голуб, М. А.  
Крижановська , Г. М.  
Клепач // ІV Міжнар. 
наук.-практ. конф. “ 
Стан природних 
ресурсів: перспективи 
їх збереження та 
відновлення у 
контексті сталого 
розвитку”: зб праць, 
27-28 жовтня 2020. � 
Дрогобич: Коло, 2020. 
С.  � 104 � 108  
(фахове видання).
7. Орлов Т. Зміна 
тривалості життя та 
структури м’язів у 
дистрофінових 
мутантів Drosophila 
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N-ацетилцистеїну // 
Т. Орлов, Н. Голуб // 
Вісник Львівського 
ун-ту. Серія 
біологічна. – 2019. – 
Вип. 80. – С. 77–84  
(фахове видання).
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“Біологія”]  Навч. 
посіб.  / Г. М. Клепач, 
Н. Я. Голуб   
//Дрогобич: 
Редакційно-
видавничий відділ 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. - 2019. – 
80 с. 
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розвиток:

Відомості про 
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програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
2. Мамчур О. В. 
Фотосинтезувальні 
процеси та 
нагромадження 
жирних кислот у 
рослинах
кукурудзи впродовж 
онтогенезу та за 
впливу удобрення і 
регулятора росту / О. 
Мамчур, Й. Рівіс, 
В.Федак, О. Клим // 
Передгірне та гірське 
землеробство і 
тваринництво. – 2021. 
– Вип.70(1). –
C. 128-149. 
(10.32636/01308521.20
21-70-1-10).
3. Sedilo,  H., Luchyn,  
I., Fedak,  N., & 
Mamchur, O. (2022). 
Influence of plant 
biological additive on 
the productivity of 
young rabbits. Scientific 
Horizons, 25(10), 9-16. 
doi.org/10.48077/sciho
r.25(10).2022.9-16

П.2
Патенти: 
1. Патент 80016 
Україна МПК A01C 
21/00, A01N 25/00 
Спосіб підвищення 
врожайності зеленої 
маси кукурудзи / 
Мамчур О. В., Федак 
В. В., Ривіс Й. Ф.; 
заявник і власник: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка; 
Інститут сільського 
господарства 
Карпатського регіону 
НААН України. – № u 
201213311; заявл. 
22.11.2012; опубл. 
27.05.2013, бюл. № 
10/2013.
2. Патент  80363, 
Україна, МПКA01G 
7/00 Спосіб 
прогнозування 
врожай-ності та 
біологічної цінності 
зернових культур в 
посівах / Федак В.В., 
Ривіс Й.Ф. Мамчур О. 
В.; заявник і власник: 
Інститут сільського 
господарства 
Карпатського регіону 
НААН України, 



Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № u 
201213750; заявл. 
03.12.2012; опубл. 
13.05.2013, бюл. № 
9/2013.
3. Патент 140570, 
Україна, 
МПКA01C21/00 
C05C1/00 Спосіб 
регулювання виносу 
основних елементів 
живлення 
сегетальною 
рослинністю в 
короткоротаційних 
сівозмінах / Качмар О. 
Й., Вавринович О.В., 
Мамчур О.В.; заявник 
і власник: Інститут 
сільського 
господарства 
Карпатського регіону 
НААН України, 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № u 
201906231; заявл. 
04.06.2019; опубл. 
10.03.2020, бюл. № 
2/2020.

П.3.
1. Нормування 
антропогенного 
навантаження на 
природне середовище. 
Практичні  заняття і 
організація 
самостійної роботи 
студентів. Для  
спеціальності 101-
екологія. Укл. Мамчур 
О.В. Львів : 
Видавництво 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2018. – 
96 с (навчальний 
посібник).
Автор 
сертифікованого 
електронного курсу

П.7
Офіційний  опонент  
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
сільськогосподарських 
наук, 03.00.12 - 
фізіологія рослин 
Кушнір Олени 
Василівни "Дія 
аналогів фітогормонів 
і ретарданту 
тебуконазолу на 
ростові процеси, 
морфогенез та 
урожайність перцю 
солодкого". Захист 
відбувся 18.12.2020 на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 74.844.02 в 
Уманському 
національному 



університеті 
садівництва.

Стажування та 
професійний 
розвиток:
У 2018 курси 
підвищення 
кваліфікації в Центрі 
доуніверситетської та 
сертифікаційної 
освіти Інституту 
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національного 
університету імені 
Івана Франка 
тривалістю 180 годин 
(свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
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2019 р. – міжнародне 
наукове стажування в 
межах словенського 
проекту International 
scientific project 
(InterIntel d.o.o.) на 
тему інновацій у 
аграрній науці в м. 
Любляна (Словенія) 
тривалістю 60 годин, 
курс «Вдосконалення 
викладацької 
майстерності», 25.03-
12.06.2021, 6 
кредитів.СВ#0207098
7/0000373-21, 
«Розвиток 
аналітичних навичок 
педагога для 
оптимізації 
навчальних процесів в 
умовах сьогодення», 
30 год, 6-12.11.2021, 
№121.

20746 Галушка 
Андрій 
Андрійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
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університет 
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П.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.

• 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)
• 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. 
• 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)
• Сhayka O. M. 
Thermophilic sulfur-
reducing bacteria 
Moorela thermoacetica 
Nadia-3, isolated from 
“Nadiia” pit spoil heap 
of Chervonohrad 
mining region / O. M. 
Сhayka, T. B. 
Peretyatko, A. A. 
Halushka // Біологічні 
Студії / Studia 
Biologica. – 2021. – 
Vol. 15, N 2. – P. 35–46. 
https://doi.org/10.3097
0/sbi.1502.654.
• 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)
• 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)
• 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.
П.3.
• Гудзь С. П.,  
Перетятко Т. Б., 
Галушка А. А. 
Вірусологія: 
підручник [для студ. 
закл. вищ. осв.] Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. 536 с. 
(Серія “Біологічні 
Студії”).
П.4.
• Гнатуш С. О., 
Галушка А. А. 
Методичні вказівки до 
вивчення курсу 
“Методологія 
наукових досліджень у 
мікробіології” для 
студентів біологічного 
факультету 
спеціальності 091 – 
“Біологія” Л.: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2018. 43 
с.
П.10.
Участь у виконанні 
проєкту DAAD 
57651454 
Zuwendungsvertrag 
“Digitalization of the 
educational process in 
Odesa I.I. Mechnikov 
National Univ”.
П.15
Член журі ІІІ етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
біології.
П.19
Член Товариства 
мікробіологів України 
ім. С. М. 
Виноградського.
Стажування та 
професійний 



розвиток:

Інститут біології 
клітини НАН України, 
02.04.2018–
01.06.2018, довідка № 
21 від 07 червня 2018 
року, видана 
Інститутом біології 
клітини НАН України. 
Ознайомлення з 
роботою відділів 
Інституту біології 
клітини, зокрема, 
відділу молекулярної 
генетики та 
біотехнології. 
Ознайомлення з 
методами, що 
базуються на системі 
CRISPR/Cas. 
Ознайомлення з 
методами визначення 
вмісту різних форм 
феруму в клітинах 
мікроорганізмів і 
зовнішньому 
середовищі.
Одеський 
національний 
університет імені І. І. 
Мечникова, 
10.06.2019–
22.06.2019, сертифікат 
про закінчення курсу 
лекцій, практичних 
занять та наукового 
кар’єрного розвитку 
на XIV міжнародній 
літній школі 
"Молекулярна 
мікробіологія і 
біотехнологія" (6 
кредитів ЄКТС)
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 
сертифікат про участь 
у науково-
практичному тренінгу 
"Актуальні питання 
мікробіології, 
вірусології та 
методики викладання 
мікробіологічних 
дисциплін" (1,5 
кредитів ЄКТС)
Університет м. Ґрац 
(Австрія), Інститут 
хімії, дослідницька 
група “Аналітична 
хімія для здоров'я та 
довкілля”. “Аналіз 
біологічних зразків з 
використанням 
високоефективної 
рідинної 
хроматографії”. 
1.02.2022 р. – 
28.02.2022 р.

124232 Сабадашка 
Марія 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 

7 Молекулярна 
біологія

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 



закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
070303 

Бiохiмiя, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 026346, 

виданий 
26.02.2015

ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
СТАТТІ у журналах, 
що входять до 
науково-метричних 
баз даних:
1. Nagalievska M. 
Galega officinalis 
extract regulate the 
diabetes mellitus 
related violations of 
proliferation, functions 
and apoptosis of 
leukocytes / M. 
Nagalievska, M. 
Sabadashka, H. 
Hachkova, N. Sybirna 
// BMC 
Complementary and 
Alternative Medicine. – 
2018. – Vol. 18, No 4. – 
13 p. doi: 
10.1186/s12906-017-
2079-3 (Scopus, Web of 
science, IF: 2,644; Q1) 
2. Nagalievska M. 
Functional activities of 
neutrophils in diabetic 
rats are changed by 
yacon extracts / M. 
Nagalievska, M. 
Sabadashka, H. 
Hachkova, N. Sybirna 
// Clinical diabetology. 
– 2019. – Vol 8, No 5. – 
9 p. doi: 
10.5603/DK.2019.0023 
(Scopus, Q4)
3. Sabadashka M. 
Tyrosine nitration as a 
key event of signal 
transduction that 
regulates cell functional 
state / M. Sabadashka, 
M. Nagalievska, N. 
Sybirna // Cell Biology 
International. – issue 
“Cell and Metabolic 
Engineering in Central 
and Eastern Europe”. – 
2021. Vol. 45, Is. 3. 481-
497. – DOI : 
10.1002/cbin.11301. 
(Scopus, Web of 
science, IF: 2,571, Q2)
4. Sabadashka M., 
Hertsyk D., Strugała-
Danak P., Dudek A., 
Kanyuka O., Kucharska 
A. Z., Kaprelyants L., 
Sybirna N. Anti-
Diabetic and 
Antioxidant Activities 
of Red Wine 
Concentrate Enriched 
with Polyphenol 
Compounds under 
Experimental Diabetes 
in Rats // Antioxidants. 
– 2021. – No 10 (1399). 
– 24 p. (Scopus, Web of 



Science, IF: 6,314, Q2)
СТАТТІ у фахових 
виданнях:
1. Hertsyk D. Yu., 
Sabadashka M. V., 
Kaprelyants L. V., 
Sybirna N. O. 
Corrective effect of red 
wine concentrate 
enriched with natural 
complex of polyphenols 
on activity of 
antioxidant defense 
enzymes in cardiac 
muscle under 
experimental diabetes 
mellitus // Biol. Stud. 
2021; 15(1): 37–48. 
doi.org/10.30970/sbi.15
01.644
2. Spryn K. R., 
Sabadashka M. V., 
Sybirna N. O. Effects of 
agmatine and red wine 
concentrate, enriched 
with polyphenolic 
compounds, on L-
arginine / Nitrogen 
oxide system in the 
brain of rats with 
experimental diabetes 
mellitus // Biol. Stud.. 
2021. 15(2): 25–34. 
dx.doi.org/10.30970/sb
i.1502.655 
П.3
Функціональна 
біохімія : підручник : 
[для студ. вищ. навч. 
закл.] / [Н. О. Сибірна, 
Г. Я. Гачкова, І. В. 
Бродяк, К. А. Сибірна, 
М. Р. Хохла, М. В. 
Сабадашка] ; за ред. 
проф. Н. О. Сибірної. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
644 с. – (Серія 
«Біологічні Студії»). 
Nagalievska M. Red 
wine and yacon as a 
source of bioactive 
compounds with 
antidiabetic and 
antioxidant potential / 
M. Nagalievska, M. 
Sabadashka, N. 
Sybirna. – Alternative 
Medicine. Edited by Dr. 
М. Akram. – 
IntechOpen : 2020. 
[Online First]. DOI: 
10.5772/intechopen.94
042. 21 р. 

П.4
1. Великий практикум 
з біохімії: 
Ферментативні методи 
аналізу. Частина І: 
навчальний посібник 
для організації 
лабораторних занять 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти за 
спеціальностями 
«Біологія», 
«Біотехнологія» / Н. І. 
Климишин, О. Г. 



Стасик, Г. Я. Гачкова, 
М. В. Сабадашка, Н. О. 
Сибірна. – Львів : 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2018. – 
72 с. 
2. Великий практикум 
з біохімії: 
Ферментативні методи 
аналізу. Частина IІ: 
навчальний посібник 
для організації 
лабораторних занять 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти за 
спеціальностями 
“Біологія”, 
“Біотехнологія” / Н. І. 
Климишин, О. Г. 
Стасик, Г. Я. Гачкова, 
М. В. Сабадашка, Н. О. 
Сибірна. – Львів : 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2018. – 
84 с.
3. Механізми 
біохімічних реакцій : 
навч.-методич. посіб. : 
[для студ. вищ. навч. 
закл.] / [Н. О. Сибірна, 
Г. Я. Гачкова, Г. О. 
Стасик, І. В. Бродяк, 
М. Р. Нагалєвська, М. 
В. Сабадашка, М. Я. 
Люта, Я. П Чайка, Н. І. 
Климишин, К. П. 
Дудок] ; за ред. проф. 
Н.О. Сибірної. – 
Видання третє, 
доповнене та 
перероблене. – Львів : 
Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. – 320 с.

П.10
Виконавиця ґранту № 
872146 «Діяльність, 
що забезпечує 
відповідальність у 
наукових 
дослідженнях та 
впровадження 
інновацій у 
біологічних науках» 
(«RESponsible research 
and innovation 
grounding practices in 
BIOSciences 
(RESBIOS)») у рамках 
програми HORIZON 
2020. (термін 
виконання 2020–2022 
рр.).

П.14
Була науковою 
керівницею роботи 
Толстих Юлії 
Олександрівни 
«Зміни ключових 
гематологічних 
показників за 
експериментального 
цукрового діабету на 



тлі введення 
концентрату 
природного 
поліфенольного 
комплексу з 
червоного 
виноградного вина», 
учениці КЗ ЛОР 
«Львівської обласної 
Малої Академії Наук 
учнівської молоді, яка 
зайналя ІІІ місце на 
ІІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України
Була науковою 
керівницею роботи 
Гудима Ірини 
Олегівни 
«Імуномодулюючий 
вплив концентрату 
природного 
поліфенольного 
комплексу з 
червоного 
виноградного вина за 
експериментального 
цукрового діабету», 
учениці КЗ ЛОР 
«Львівської обласної 
Малої Академії Наук 
учнівської молоді, яка 
зайналя ІІІ місце на 
ІІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України
П.19
Членкиня 
Українського 
біохімічного 
товариства, 
Членкиня 
Bceyкpaїнcької 
гpoмaдcької 
організації 
«Укpaїнcькe 
товариство клітинної 
біології».
17.Відомості про 
підвищення 
кваліфікації
Курс «Розвиток 
творчих здібностей 
учнів на гурткових 
заняттях» 
Комунального закладу 
Львівської обласної 
ради «Львівський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
(30 год, 01.11.2022 – 
24.11.2022)
Курс «Цифрові 
інструменти Google 
для освіти. Базовий 
рівень» (1 кредит 
ЄКТС, 05.09.2022 – 
18.09.2022 р.).
Сертифікат про 
підтвердження рівня 
володіння 
англійською мовою на 



рівні В2 відповідно до 
Загальноєвропейськи
х Рекомендацій з 
мовної освіти 
(сертифікат № ОД 
02071010/0020-21, від 
01 березня 2021 року).
Курс «Школа для 
всіх» (1 кредит ЄКТС, 
15.08.2021).
Кафедра Біохімії 
Жешівського 
університету (Жешів, 
Польща), 26.06.2021 – 
12.07.2021
Курс «Діджитал-
інструменти для 
дистанційного 
навчання» 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» (0,5 кредита 
ЄКТС, 19.04-
1.05.2021); 
Курс «Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка (6 
кредитів ЄКТС, 
01.10.2020-
23.01.2021); 
Курс «Гармонійний 
розвиток особистості 
учня в рамках 
гурткової діяльності» 
(30 год, 09.11.2020 – 
21.12.2020)

Стипендіатка Кабінету 
Міністрів України у 
2022 – 2024 рр. 
(стипендія для 
молодих вчених, 
Постанова президії 
Комітету з Державних 
премій України в 
галузі науки і техніки 
від від 04 листопада 
2022 р. № 6).
У 2018 – 2020 рр. була 
стипендіаткою 
Кабінету Міністрів 
України (стипендія 
для молодих вчених, 
Постанова президії 
Комітету з Державних 
премій України в 
галузі науки і техніки 
від 05 листопада 2018 
року №7).
У 2016 році здобула 
премію Львівської 
обласної державної 
адміністрації і 
Львівської обласної 
ради для працівників 
наукових установ 
Національної академії 
наук України, вищих 
навчальних закладів 
III-IV рівнів 
акредитації Львівської 
області для 
талановитих молодих 
учених та спеціалістів, 
віком до 35 років.



74274 Стасик 
Олена 
Георгіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 049494, 
виданий 

12.11.2008, 
Атестат 

доцента ДЦ 
045127, 

виданий 
15.12.2015

25 Молекулярна 
біологія

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1.
Nishtuk Y.V., Stasyk 
O.V., Stasyk O.G. 
Spermidine activates 
authophagy but does 
not rescue human 
neuroblastoma SH-
SY5Y cells from effects 
of arginine starvation. 
Biol Stud. 
2022;16(3)35–48. doi: 
10.30970/sbi.1603.691
Grushanyk N.V., 
Fedorko Y.I., Stasyk 
O.V., Stasyk O.G. 
Construction of model 
strain of yeast 
Saccharomyces 
cerevisiae with 
regulated expression of 
recombinant human 
alpha-synuclein. Biol 
Stud. 2021;15(3)41–50. 
doi: 
10.30970/sbi.1503.663
Grushanyk N.V., Sarai 
I.A., Stasyk O.V., Stasyk 
O.G. Prooxidant-
antioxidant balance in 
the methylotrophic 
yeast Ogataea 
polymorpha exposed to 
spermidine. Biol Stud. 
2020;14(3)13–28. doi: 
10.30970/sbi.1403.628
Hrushanyk N.V., Stasyk 
O.V., Stasyk O.G. 
Oxidative stress 
regulation in the yeast 
Ogataea polymorpha 
producer of human α-
synuclein. Ukr Bioch J. 
2020;92(5):120-133. 
doi: 
10.15407/ubj92.05.120
Stasyk O.G., Stasyk 
O.V. Glucose Sensing 
and Regulation in 
Yeasts. In book: Non-
conventional Yeasts: 
from Basic Research to 
Application. Edited by 
Sybirny A.A. Springer 
International 
Publishing, 2019. ISBN 
978-3-030-21109-7. P. 
477-519. 
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-21110-3_14
Stasyk O.G., Denega 
I.O., Padhorny D., 
Dmytruk K.V., Kozakov 



D., Abbas C., Stasyk 
O.V. Glucose regulation 
in the methylotrophic 
yeast Hansenula 
(Ogataea) polymorpha 
is mediated by a 
putative transceptor 
Gcr1. Int J Biochem Cell 
Biol. 2018;103:25-34. 
doi: 
10.1016/j.biocel.2018.08
.002
Дронська Х. А., Явдик 
Х. М., Стасик О. Г., 
Матійців Н. П. 
Моделювання 
хвороби Паркінсона 
на D. melanogaster: 
оксидативний стрес та 
роль ізогенізації 
трансгенних ліній. 
Фактори 
експериментальної 
еволюції організмів. 
2018;22:46-50.
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/feeo_2018_22_8

П.3.
Навчальні посібники:
Великий практикум з 
біохімії: 
Ферментативні методи 
аналізу. Частина І: 
навчальний посібник 
для організації 
лабораторних занять 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти за 
спеціальностями 
«Біологія», 
«Біотехнологія» / Н. І. 
Климишин, О. Г. 
Стасик, Г. Я. Гачкова, 
М. В. Сабадашка, Н. О. 
Сибірна. Львів : 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2018. 72 
с.
Великий практикум з 
біохімії: 
Ферментативні методи 
аналізу. Частина ІІ: 
навчальний посібник 
для організації 
лабораторних занять 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти за 
спеціальностями 
«Біологія», 
«Біотехнологія» / Н. І. 
Климишин, О. Г. 
Стасик, Г. Я. Гачкова, 
М. В. Сабадашка, Н. О. 
Сибірна. Львів : 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2019. 84 
с.

П.8.
Член редакційної 
колегії журналу 
«Studia Biologica / 
Біологічні студії», 



Науковий керівних 
науково-дослідної 
теми Бх-48Ф (2017-
2019 рр.) 
«Дослідження 
механізмів 
індукованої 
низькомолекулярним
и сполуками 
автофагійної 
деградації 
аномальних форм 
альфа-синуклеїну 
людини в модельних 
біосистемах», яка 
виконувалася за 
кошти державного 
бюджету. У виконанні 
проекту брали участь 
наукові групи 
кафедри біохімії, 
кафедри генетики та 
біотехнології 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка та 
відділу сигнальних 
механізмів клітини 
Інституту біології 
клітини НАН України.
П.10
Виконавець гранту 
872146 — RESBIOS — 
H2020-SwafS-2018-
2020/H2020-SwafS-
2019-1 (2020-2022 рр.) 
«RESponsible research 
and innovation 
grounding practices in 
BIOSciencies» 
(рамкова програма 
Horizon 2020). 
https://resbios.eu/

П.19
Член Bceyкpaїнcької 
гpoмaдcької 
організації 
«Укpaїнcькe 
товариство клітинної 
біології», Товариства 
мікробіологів 
України, Українського 
біохімічного 
товариства, член 
Видавничої ради 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 
П.9
експерт НАЗЯВО
Стажування та 
професійний 
розвиток:
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації: курс 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» 
(01.10.2020 – 
23.01.2021, 6 кредитів 
ЄКТС, сертифікат № 
02070987/000105-21), 
курс «Діджитал-
інструменти для 
дистанційного 
навчання» у рамках 
Всеукраїнського 



науково-освітнього 
проєкту «Навчатися, 
щоб навчати» Малої 
академії наук України 
(19.04.2021 – 
01.05.2021, 0,5 
кредитів ЄКТС, 
сертифікат № 
001140), науково-
практичний тренінг 
«Актуальні питання 
мікробіології, 
вірусології, імунології 
та методики 
викладання 
мікробіологічних 
дисциплін» 
(01.10.2021 – 
10.06.2021, 1,5 
кредити ЄКТС, 
сертифікат № 026 від 
30.06.2021), курс 
«Експерт з 
акредитації освітніх 
програм: онлайн 
тренінг» (06.08.2021), 
курс «Цифрові 
інструменти Google 
для освіти. Базовий 
рівень» (1 кредит 
ЄКТС, 05.09.2022 – 
18.09.2022 р.).

167746 Матійців 
Наталія 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

070407 
Генетика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 056888, 

виданий 
16.12.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

037469, 
виданий 

17.01.2014

11 Генетика Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Serga S.V., 
Maistrenko O.M., 
Matiytsiv N.P., 
Vaiserman A.M., 
Kozeretska I.A. Effects 
of Wolbachia infection 
on fitness-related traits 
in Drosophila 
melanogaster // 
Symbiosis. – 2021. – 
Vol. 83. – P. 163-172. 
https://doi.org/10.1007
/s13199-020-00743-3 
(Impact Factor:  2,3).
2. Ryabova E.V., 
Melentev P.A., 
Komissarov A.E., 
Surina N.V., Ivanova 
E.A., Matiytsiv N.P., 
Shcherbata H.R., 
Sarantseva S.V. 
Morpho-Functional 
Consequences of Swiss 
Cheese Knockdown in 
Glia of Drosophila 
melanogaster // Cells. – 
2021. – Vol. 10. – P. 
529. doi: 
10.3390/cells10030529.
PMID: 33801404; 



PMCID: PMC7998100 
(Impact Factor:  6,6).
3. Matiytsiv N. P., Ya.I. 
Chernyk Drosophila 
melanogaster as a 
Model System for the 
Study of Human 
Neuropathy and the 
Testing of 
Neuroprotectors // 
Cytol. Genet. – 2020. – 
Vol. 54. – P. 243–256. 
DOI: 
10.3103/S00954527200
30081 (Impact Factor:  
0,579).
4. Dronska K.A., 
Vitushynska M.V., 
Chernyk Y.I., 
Makarenko A.N., 
Matiytsiv N.P. 
Neuroprotective effects 
of a new nootropic 
agent Mitochondrin-2 
// Fiziol. Zh. – 2020. – 
Vol. 66. – P. 3-9. DOI: 
https://doi.org/10.1540
7/fz66.01.003 (WoS IF 
0,12 ).
5. Горінь М.Є., 
Матійців Н.П. 
Стратегія пошуку 
потенційних генів-
партнерів гена sws 
Droso-phila 
melanogaster // 
Фактори 
експериментальної 
еволюції організмів: 
зб. наук. пр. / Укр. т-
во генетиків і 
селекціонерів ім. М.І. 
Вавилова. – К.: Логос, 
2021. Т. 28. С.123-128.  
DOI:  
https://doi.org/10.7124
/FEEO.v28.1387

П.10
«Дослідження 
молекулярних 
механізмів 
нейродегенерацій і 
протекторної ролі 
міРНК при SWS/NTE 
залежній невропатії у 
дрозофіли». Угода з 
Ганноверською 
медичною школою 
(Німеччина).

П.19
З 2002 – член 
товариства генетиків і 
селекціонерів України 
ім. Вавілова. 
З 2016 – член 
Українського 
товариства нейронаук 
та FENS (Federation of 
European Neuroscience 
Societies).

13885 Федоренко 
Віктор 
Олександров
ич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 004405, 

виданий 
08.06.2005, 

Атестат 

43 Генетика Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 



доцента ДЦ 
083161, 

виданий 
08.07.1985, 

Атестат 
професора 

02ПP 004062, 
виданий 

20.04.2006

результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Ostash B., 
Makitrynskyy R., 
Yushchuk O., 
Fedorenko V. Structural 
diversity, bioactivity, 
and biosynthesis of 
phosphoglycolipid 
family antibiotics: 
Recent advances  //  
BBA Advances. –  2022, 
2, 100065. 
https://doi.org/10.1016
/j.bbadva.2022.100065
2. Syrvatka V., Rabets 
A., Gromyko O., 
Luzhetskyy A., 
Fedorenko V. 
Scandium-
microorganism 
interactions in new 
biotechnologies // 
Trends in 
biotechnology. – 2022 
– 40, 9 – P. 1088–1101. 
–  
https://doi.org/10.1016
/j.tibtech.2022.02.006.
3. Tistechok S., 
Myronovskyi M., 
Fedorenko V., 
Luzhetskyy A., 
Gromyko O. Screening 
of thiopeptide-
producing 
Streptomycetes isolated 
from the rhizosphere 
soil of Juniperus 
excelsa // Current 
Microbiology. – 2022 – 
79 –305. – 
https://doi.org/10.1007
/s00284-022-03004-2 
.
4. Yushchuk O., 
Zhukrovska K., Berini 
F., Fedorenko V., 
Marinelli F. Genetics 
behind the 
glycosylation patterns 
in the biosynthesis of 
dalbaheptides // 
Frontiers in Chemistry. 
– 2022 – 10 – 858708 
(1-9). – 
doi:10.3389/fchem.202
2.858708.
5. Melnyk S., 
Stepanyshyn A., 
Yushchuk O., Mandler 
M., Ostash I., Koshla 
O., Fedorenko V., 
Kahne D., Ostash B. 
Genetic approaches to 
improve clorobiocin 
production in 
Streptomyces 
roseochromogenes 
NRRL 3504 // Appl. 



Microbiol. Biotechnol. –
2022 – 106, 4 – P. 
1543–1556. – doi: 
10.1007/s00253-022-
11814-4.
6. Shemediuk A., Dolya 
B., Ochi K., Fedorenko 
V., Ostash B. Properties 
of spontaneous rpsL 
mutant of Streptomyces 
albus KO-1297 // 
Cytology and Genetics. 
– 2022– 56, 1 – P. 31–
36. – doi: 
10.3103/S00954527220
1011X.
7. Yushchuk O., Binda 
E., Fedorenko V., 
Marinelli F. Occurrence 
of vanHAX and related 
genes beyond the 
Actinobacteria phylum 
// Genes – 2022, 13,  
960. 
https://doi.org/10.3390
/10.3390/genes 
13111960.
8. Tseduliak V. M, Dolia 
B., Ostash I., Lopatniuk 
M.,Busche T., Ochi K., 
Kalinowski J., 
Luzhetskyy A., 
Fedorenko V., Ostash B. 
Mutations within gene 
XNR_2147 for TetR like 
protein enhance 
lincomycin resistance 
and endogenous 
specialized metabolism 
of Streptomyces albus 
J1074 // Journal of 
Applied Genetics – 
2022. –
https://link.springer.co
m/article/10.1007/s133
53-022-00738-4
9. Andreo-Vidal A., 
Binda E., Fedorenko V., 
Marinelli F., Yushchuk 
O. Genomic insights 
into the distribution 
and phylogeny of 
glycopeptide resistance 
determinants within the 
Actinobacteria phylum 
// Antibiotics. – 2021 – 
10, 12 – 1533 (1-30) – 
doi: 
10.3390/antibiotics1012
1533.
10. Yushchuk O., 
Ostash I., Mösker E., 
Vlasiuk I., Deneka M., 
Rückert C., Busche T., 
Fedorenko V., 
Kalinowski J., 
Süssmuth R.D., Ostash 
B. Eliciting the silent 
lucensomycin 
biosynthetic pathway in 
Streptomyces 
cyanogenus S136 via 
manipulation of the 
global regulatory gene 
adpA // Scientific 
Reports – 2021. – 
11(1):3507. doi: 
10.1038/s41598-021-
82934-6

П.2.



1. Патент на винахід 
Україна, UA 122104 C2 
МПК (2020.01) C12N 
1/20 (2006.01)C12R 
1/465 (2006.01) A61K 
31/00. Штам 
актиноміцетів 
Streptomyces Sp. Imb 
Ac-5039 – продуцент 
тіопептидного 
антибіотика 
бернінаміцину А / 
Громико О. М., 
Тістечок С. І., 
Федоренко В. О. 
заявник і власник 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – a 2019 
03180; заявл. 
01.04.2019; публікація 
відомостей про 
заявку: 25.10.2019, 
Бюл.№ 20; публікація 
відомостей про видачу 
патенту:10.09.2020, 
бюл.№ 17.
2. Патент на винахід 
Україна UA 123122  C2 
МПК C12N 1/20 
(2006.01) C12R 1/465 
(2006.01) G01N 33/569 
(2006.01) C12P 17/18 
(2006.01). Штам 
актиноміцетів 
Streptomyces sp. IMB 
ас-5038 – продуцент 
антибіотика 
лідикаміцину та його 
похідних / Тістечок С. 
І., Громико О. М., 
Федоренко В. О. 
Заявник і власник 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – a 2019 
08169;+ заявл. 
15.07.2019; публікація 
відомостей про 
заявку: 10.01.2020, 
Бюл.№ 1; публікація 
відомостей про 
державну реєстрацію: 
17.02.2021, бюл.№ 7.
3. Патент України 
126622 МПК C12N 
1/20 (2006.01) C12R 
1/465 (2006.01) C12P 
17/18 (2006.01) Штам 
актиноміцетів 
Streptomyces sp. imb 
aс-5045 - продуцент 
антибіотика 
флаваколу та його 
похідного 3-(2-
гідроксиметилпропіл)
-6-(2-метилпропіл)-
1н-піразин-2-ону / 
Качор А. І., Тістечок С. 
І., Громико О. М., 
Федоренко В. О. 
Заявник і власник 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – 
a202104137; заявл. 
15.07.2021; публікація 
відомостей про 



заявку: 29.12.2021, 
бюл. № 52; публікація 
відомостей про 
державну реєстрацію: 
02.11.2022, бюл. № 44.

П.3.
1. Осташ Б., Ющук О., 
Осташ І., Рабик М., 
Федоренко В. Біологія 
антибіотиків – 
інгібіторів синтезу 
клітинної стінки 
бактерій – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2018 – 235 с.
П.6

Шиманська Іванна 
Єлисеївна,  доктор 
філософії, 
спеціальність 091 
«Біологія», назва 
дисертації «Мутації 
гена ATP7B у пацієнтів 
з ідіопатичними 
гепатобіліарними 
порушеннями та 
хворобою Вільсона». 
Дата захисту - 20 
вересня 2022 р.

П.7
1. Офіційний опонент 
докторської дисертації 
Стасика О.В. (дата 
захисту – 5 червня 
2019 р.)
2. Член 
спеціалізованої ради 
Д35.246.01 із захисту 
дисертацій в Інституті 
біології клітини НАН 
України (м. Львів). 

П.8.
1. БГ-09Ф «Мутації 
стійкості 
актинобактерій до 
антибіотиків: джерело 
нових уявлень про 
механізми 
резистентності та 
біотехнологічних 
знарядь». Термін 
виконання – 
01.01.2020 р. – 
31.12.2022 р.
2. БГ 46Ф «Нові гени 
актинобактерій, що 
контролюють 
продукцію і стійкість 
до антибіотиків-
інгібіторів синтезу 
пептидоглікану». 
Термін виконання – 
01.01.2017 р. – 
31.012.2019 р.
3. Бг 203Н „Колекція 
культур 
мікроорганізмів – 
продуцентів 
антибіотиків 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка”. Термін 
виконання – 
01.01.2012 – 
31.12.2021. 
Головний редактор 



журналу “Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
біологічна”. 
Член редколегій 
журналів «Cytology 
and Genetics», «Вісник 
Українського 
товариства генетиків 
та селекціонерів імені 
М. Вавилова

П.9
1. Член секції № 15 за 
фаховим напрямком 
«Біологія, 
біотехнологія та 
актуальні проблеми 
медичних наук» 
Наукової ради МОН 
України,  заступник 
голови цієї секції.
2. Член секції 
Науково-технічної 
ради МОН України з 
питань формування та 
виконання 
державного 
замовлення на 
науково-технічну 
продукцію за 
пріоритетним 
напрямом науки і 
техніки «Науки про 
життя, нові технології 
профілактики та 
лікування 
найпоширеніших 
захворювань».
3. Член експертної 
групи МОН України  з 
наукового напряму 
«Біологія та охорона 
здоров’я» з питань 
проведення державної 
атестації закладів 
вищої освіти в частині 
провадження ними 
наукової (науково-
технічної) діяльності.

П.19
1. Член Ради та 
Президії Українського 
товариства генетиків 
та селекціонерів імені 
М. Вавилова.
2. Голова Львівського 
відділення 
Українського 
товариства генетиків 
та селекціонерів імені 
М. Вавилова.

Лауреат Державної 
премії  України у 
галузі науки і техніки 
за 2018 рік за роботу 
“Біологічно активні 
речовини мікробного 
синтезу в новітніх 
біотехнологіях і 
сучасному аграрному 
виробництві”.

37736 Король 
Тетяна 
Валеріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І. Франка, рік 

17 Фізіологія 
людини і 
тварин

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 



закінчення: 
1995, 

спеціальність:  
Фізіологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009869, 
виданий 

11.03.2001, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033874, 
виданий 

25.01.2013

програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1

1. Король Т. В. 
Особливості 
проведення 
лабораторного 
практикуму з 
дисципліни 
“Фізіологія людини і 
тварин” для студентів 
біологічних 
спеціальностей в 
умовах дистанційного 
навчання / Т. В. 
Король, O. В. Іккерт // 
Науковий часопис 
НПУ імені М. П. 
Драгоманова. – 2021. 
– вип.80, том 1. – C. 
139-143. (Фахове 
видання України)
2. Король Т. Клітинні 
механізми 
еритродіерезу / Т. 
Король // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
біологічна. – 2020. – 
Вип. 82. – С. 14–35. 
(Фахове видання 
України)
3. Король Т. 
Морфологічні 
особливості та 
показники кислотного 
гемолізу еритроцитів 
алкоголізованих 
щурів за дії таурину / 
Т. Король, М. Вивірка 
// Науковий вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. Серія : 
Біологічні науки. – 
2019. – Т.387, №3. – С. 
123–130. (Фахове 
видання України)
4. Король Т. 
Самостійна 
позааудиторна робота 
студентів: реферат чи 
мультимедійна 
презентація? / Т. 
Король // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Педагогічна. – 2019. – 
Вип. 34. – С. 98–106. 
(Фахове видання 
України)

П.8
Рецензент «Вісника 
Львівського 
університету. Серія 
біологічна».  



П.10
Участь у міжнародних 
наукових проектах у 
рамках Генеральної 
угоди між Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
Інститутом Біо-
Медичних Досліджень 
Новартіс (США) (з 
2016 р. по теперішній 
час).
П.12
Відеолекція у 2-х 
частинах у рамках 
проекту «Університет 
для учнів»

П.15.

1. Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів- членів МАН 
(2010 – 2020 рр.).
2. Член журі 
обласного етапу 
турніру юних біологів 
(2010-2019 рр.).
3. Член журі 
Всеукраїнської 
олімпіади 
Університету для 
учнів випускних 
класів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
(2019 р.).
4. Член журі ІІІ етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
біології.

177116 Перетятко 
Тарас 
Богданович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043831, 
виданий 

13.12.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
024746, 
виданий 

14.04.2011

17 Вірусологія Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Komplikevych S. 
Culturable 
microorganisms of 
substrates of terrestrial 
plant communities of 
the maritime Antarctic 
(Galindez Island, Booth 
Island) / S. 
Komplikevych, O. 
Maslovska, T. 
Peretyatko, O. Moroz, 
S. Diakiv, Y. Zaritska, I. 
Parnikoza, S. Hnatush 
// Polar Biology. – 
2022. – 19p. DOI: 
https://doi.org/10.1007
/s00300-022-03103-7 



(Impact-factor: 2,493; 
Scopus)
2. Lishchynskyi O. 
Passive antifouling and 
active self-disinfecting 
antiviral surfaces / O. 
Lishchynskyi, Y. 
Shymborska, Y. 
Stetsyshyn, J. 
Raczkowska, A. 
Skirtach, T. Peretiatko, 
A. Budkowski // 
Chemical Engineering 
Journal. – 2022. – Vol. 
446. – 137048.
DOI: 
https://doi.org/10.1016
/j.cej.2022.137048 
(Impact-factor: 16,744; 
Scopus)
3. Verkholiak N. Effects 
of phenolic compounds 
on the sulfidogenic 
activity of 
Desulfotomaculum sp. 
and Desulfovibrio 
desulfuricans bacteria / 
N. Verkholiak, T. 
Peretyatko, A. Halushka 
// Ecological Questions. 
– 2021. – Vol. 32, N 4. 
– P. 135–142. 
DOI:http://dx.doi.org/1
0.12775/EQ.2021.039 
(Impact-factor: 1,1; 
Scopus)
4. Hnatush S. Bacteria 
of the genus 
Pseudomonas isolated 
from Antarctic 
substrates / S. Hnatush, 
S. Komplikevych, O. 
Maslovska, O. Moroz, 
T. Peretyatko, A. 
Dzhulai, T. Krasnozhon 
// Ukrainian Antarctic 
Journal. – 2021. – N 2. 
P. 58–75. DOI: 
http://doi.org/10.33275
/1727-7485.2.2021.678 
(Scopus)
5. Сhayka O. M. 
Thermophilic sulfur-
reducing bacteria 
Moorella thermoacetica 
Nadia-3, isolated from 
"Nadiia" pit spoil heap 
of Chervonohrad 
mining region / O. M. 
Сhayka, T. B. 
Peretyatko, A. A. 
Halushka // Біологічні 
Студії / Studia 
Biologica. – 2021. –Vol. 
15, N 2. – С. 35–46. 
DOI: 
http://doi.org/10.3097
0/sbi.1502.654 (Фахове 
видання України)
П.2.
1. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій 
Pseudarthrobacter sp. 
2B-K-54 у Депозитарії 
Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 



номеру 
Pseudarthrobacter sp. 
ІМВ B-7981 від 6 
грудня 2021 року / С. 
О. Гнатуш, Т. Б. 
Перетятко, О. М. 
Мороз, О. Д. 
Масловська, С. Я. 
Комплікевич.
2. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Pedobacter 
sp. 2U-K-37 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Pedobacter sp. 
ІМВ B-7982 від 6 
грудня 2021 року / С. 
О. Гнатуш, Т. Б. 
Перетятко, О. М. 
Мороз, О. Д. 
Масловська, С. Я. 
Комплікевич.
3. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Moorella 
thermoacetica Nadia-3 
у Депозитарії 
Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Moorella 
thermoacetica ІМВ В-
7957 від 23 липня 2021 
року / О. М. Чайка, Т. 
Б. Перетятко, С. О. 
Гнатуш.
4. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Pseudomonas 
yamanorum 9.9_102 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Pseudomonas 
yamanorum ІМВ В-
7916 від 02 грудня 
2020 року / С. О. 
Гнатуш, О. М. Мороз, 
Т. Б. Перетятко, О. Д. 
Масловська, С. Я. 
Комплікевич.
5. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Paenibacillus 
tundrae 5A–101 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Paenibacillus 
tundrae ІМВ В-7915 від 
02 грудня 2020 року / 
С. О. Гнатуш, Т. Б. 
Перетятко, О. М. 
Мороз, О. Д. 
Масловська, С. Я. 
Комплікевич.



П.3.

Гудзь С. П. 
Вірусологія : 
підручник : [для студ. 
закл. вищ. осв. ] / С. 
П. Гудзь, Т. Б. 
Перетятко, А. А. 
Галушка. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 536 с.

П.6.

Науковий керівник 
кандидатської 
дисертаційної роботи 
Верхоляк Н. С., 
захищеної за 
спеціальністю 
03.00.16–екологія 
(2021). Тема роботи: 
Екологічне значення 
сульфатвідновлюваль
них бактерій в 
очищенні водного 
середовища від 
полютантів. ДК № 
063203 від 30.11.2021 
р.

П.15
Науковий керівник 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
– переможців 
завершального етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт:
1. Курудз С. – учениця 
11 класу Львівського 
фізико-
математичного ліцею, 
тема роботи: "Роль 
сульфатвідновлюваль
них бактерій у 
деструкції 
сульфатовмісних і 
хромовмісних 
мінералів" (диплом ІІ 
ступеня, 2022).
2. Войтович М. – 
учениця 11 класу 
Белзького ОЗЗСО ЗШ 
І-ІІІ ступенів, тема 
роботи: "Вплив 
адвентивних видів 
рослин на чисельність 
ґрунтових 
мікроорганізмів" 
(диплом ІІІ ступеня, 
2019).
Стажування та 
професійний 
розвиток:
ДУ «Львівська 
фітосанітарна 
лабораторія», 
17.05.2021–25.06.2021 
р. Довідка № 728 від 
25.06.2021 р., видана 
ДУ «Львівська 
фітосанітарна 
лабораторія». 
Пройшов 
сертифікований 
тренінг "Актуальні 
питання мікробіології, 
вірусології, імунології 



та методики 
викладання 
мікробіологічних 
дисциплін" 
(Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка), 
“Гармонійний 
розвиток особистості 
учня в рамках 
гурткової діяльності” з 
використанням 
дистанційних 
технологій 
(Львівський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
19.11.2020–21.12.2020 
р., 25.02.2021–
19.03.2021 р.,), 
сертифікований 
онлайн-тренінг 
“Delivering access to 
unlicensed medicine” 
(COREX Academy, 25 
лютого 2021 р.), 
сертифікований 
онлайн-курс 
“Діджитал 
інструменти для 
дистанційного 
навчання” 
(Національний центр 
"Мала академія наук 
України", 19−28 квітня 
2021 р.), 
сертифікований 
онлайн-воркшоп 
“Культура 
використання 
фармацевтичних 
препаратів та 
побутової хімії”, 
організованого в 
рамках проєкту 
ResBios.

158539 Шидловськи
й Ігор 
Віталійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І. Франка, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

зоологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 030360, 

виданий 
30.06.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

037481, 
виданий 

17.01.2014

21 Зоологія 
хордових

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Anistratenko V. Karl 
E. von Baer's collection 
of Caspian Sea molluscs 
stored in the Zoological 
Museum of Lviv 
University, Ukraine. 
Part 1. Catalogue and 
general description / 
Anistratenko V., 
Anistratenko O., 
Shydlovskyy I. // Archiv 
für Molluskenkunde 
International Journal of 



Malacology. – 2018. – 
Vol. 147 (2). – P. 223-
236. SCOPUS
2. Komarnytskyi I., 
Shydlovskyy I., 
Zahorodnyi I. Spatial 
and temporal changes 
in Falconiformes and 
Strigiformes nutrition: 
causes, significance, 
consequences // 
Zoodiversity. – 2020 – 
Vol. 54 (5). – P. 419-
432. SCOPUS
3. Pytel-Huta, S., 
Skyrpan, I., Tsaryk, Y., 
Shydlovskyy, I., & 
Khamar I. (2022). 
Representatives of the 
superfamilies 
Vespoidea, Apoidea 
(Spheciformes) and 
Chrysidoidea in the 
Zoological Museum of 
Ivan Franko National 
University of Lviv // 
Studia Biologica, 16(2): 
51–58. SCOPUS
4. Tymkiv I. Collection 
of Bumblebees 
(Hymenoptera, Apidae, 
Bombus Latreille, 1802) 
in Zoological Museum 
of Ivan Franko National 
University of Lviv // I. 
Tymkiv, I. Shydlovskyy, 
K. Nazaruk, A. 
Zatushevskyy // Visnyk 
of the Lviv University. 
Series Biology. – 2018. 
– Issue 77. – P. 124-
128. WoS
5. Струс Ю. М. Лучні 
кулики в басейні 
Верхньої Прип’яті: 
просторове 
розміщення і 
динаміка чисельності 
/ Струс Ю. М., 
Шидловський І. В., 
Горбань І. М. // 
Бранта. Збірник 
наукових праць Азово-
Чорноморської 
орнітологічної станції. 
– 2018. – Вип. 21. – С. 
51-69. WoS
6. Шидловський І., 
Струс Ю. Cтупінь 
вивченості й сучасний 
стан гніздових 
поселень баранця 
великого Gallinago 
media на заході 
України // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
біологічна. – 2020. – 
Вип. 82. – С. 167-176. 
WoS
7. 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. WoS
8. Кагало О. 
Природоохоронне 
значення території 
Центрального 
Свидовця (Українські 
Карпати) / Кагало О., 
Канарський Ю., 
Микітчак Т., 
Ковтонюк О., Кобів 
Ю., Кияк В., Сичак Н., 
Башта А.-Т., Царик Й., 
Дикий І., 
Шидловський І., 
Решетило О. // Вісник 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Географія. – 2018. – 
Вип. 70. – С. 35-46.
9. Царик Й. В., 
Назарук К. М., 
Решетило О. С., 
Шидловський І. В. 
Інформаційне 
повідомлення про 
проведення 
міжнародної 
зоологічної 
конференції «Фауна 
України на межі XX-
XXI ст. Стан і 
біорізноманіття 
екосистем 
природоохоронних 
територій», 
присвячена 220 
річниці від дня 
народження О. 
Завадського // 
Біологічні студії / 
Studia biologica. – 
2019. – Т. 13, № 2. – С. 
131-132.
10. Шидловський І., 
Дубовик О., Гринюк 
П., Загородний І., 
Матейчик В. 
Орнітофауна лучних 
екосистем у 
прикордонних 
районах Львівщини та 
Волині // Geo&Bio. – 
2021. – Vol. 20. – С. 
117-134.
11. Шидловський І. В., 
Царик Й. В. Зміни 
видового складу 
куликів заходу 
України протягом 
історичного періоду 
зоологічних 
досліджень // 
Біологічні студії / 
Studia biologica. – 
2021. – Т. 15, № 3. – С. 
73-88.
П.3
Атлас гніздових птахів 
України [текст]: 
моногр. / [Кузьменко 
Т. М., Струс Ю. М., 



Бронсков О. І., Банік 
М. В., Шидловський І. 
В., Весельський М. Ф., 
Редінов К. О., 
Грищенко В. М., 
Гаврилюк М. Н., 
Гайдаш О. М., 
Журавчак Р. О., 
Кузьменко Ю. В., 
Матвєєв М. Д., Полуда 
А. М., Пекло О. М., 
Скирпан М. В., Химин 
М. В., Яковлєв М. В., 
Козицький І. В., 
Яремченко О. А.]. – 
[за ред. А. М. Полуда]. 
– К.: Українське 
товариство охорони 
птахів, 2021. – 296 с.

П.7
Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
вченого ступеня 
кандидата біологічних 
наук зі спеціальності 
03.00.08 – зоологія у 
Кузьменко Т. М. (тема 
дисертації 
«Орнітофауна 
відкритих 
агроландшафтів 
Полісся та Лісостепу 
Лівобережної 
України»), Київ, 2018, 
Інститут зоології ім. І. 
І. Шмальгаузена НАН 
України.

17.Відомості про 
підвищення 
кваліфікації
Сертифікат ПК 
02/1010-2111-22, 
виданий Державним 
природознавчим 
музеєм НАН України 
від 21.11.2022 р.

328446 Іскра 
Руслана 
Ярославівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І. Франка, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність:  

фізіологія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 002872, 

виданий 
17.01.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 006251, 
виданий 

15.03.2000, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
002396, 
виданий 

09.10.2002

28 Фізіологія 
людини і 
тварин

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Sushko O., Klumets 
G., Iskra R. 
Carbohydrate 
metabolism and the 
state of the pro-
antioxidant system in 
the pancreas of rats 
with experimentally 
induced diabetes and 
the release of vanadium 
citrate. International 
Journal Pharmaceutical 
Sciences and Research. 



2018; 9(12): 5382–
5387. DOI: 
10.13040/IJPSR.0975-
8232.9(12).5382-87 
(Scopus).
2. Sushko O., Iskra R., 
Ponkalo L. Influence of 
chromium citrate on 
oxidative stress in the 
tissues of muscle and 
kidney of rats with 
experimentally induced 
diabetes. Regulatory 
Mechanisms in 
Biosystems. 2019; 
10(2): 209–214. doi: 
https://doi.org/10.1542
1/021931 (Web of 
Science).
3. Kotyk B. І., Iskra R. 
Ya., Slivinska O.M., 
Liubas N.M., Pylypets 
A. Z., Lubenets V. I., 
Pryimych V. I. Effects of 
ethylthiosulfanylate and 
chromium (VI) on the 
state of pro/antioxidant 
system in rat liver. 
Ukrainian Biochemical 
Journal. 2020; 92(5): 
78-86. doi: 
https://doi.org/10.1540
7/ubj92.05.078 
(Scopus).
4. Fedoruk R. S., 
Tesarivska U. I., 
Kovalchuk I. I., Iskra R. 
J., Tsap M.M., Khrabko 
M. I., Koleshchuk O. I. 
The indices of thyroid 
system and metabolism 
of rats under the 
influence of 
nanocomposition based 
on iodine and citrate. 
Ukr.Biochem.J. 2021; 
93(3): 92-100. 
https://doi.org/10.1540
7/ubj93.03.092(Scopus
).
5. Kovalсhuk I., 
Fedoruk R., Spivak M., 
Romanovyсh M., Iskra 
R. Laсtobaсillus сasei 
IMV B-7280 
Immunobiotic Strain 
Influence on the 
Viability of Honey Bees 
and the Content of 
Microelements in the 
Organism. 
//Microbiological 
Journal. 2021; 83(2): 
42-50. doi: 
https://doi.org/10.1540
7/microbiolj83.02.042. 
(Scopus).
6. Klymets H. V., Iskra 
R. J., Svarchevska O. Z. 
Hematological 
parameters and protein 
metabolism in the 
blood of pregnant rats 
under the effect of 
vanadium citrate. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems, 2021. 
12(1), 145–152. DOI: 
https://doi.org/10.1542
1/022122 
https://medicine.dp.ua



/index.php/med/article
/view/703(Web of 
Science).
7. Kotyk B., Iskra R. 
Effects of 
Ethylthiosulfanylate 
and Chromium (VI) on 
the State of Glutathione 
Antioxidant System and 
Oxidative Stress 
Marker Content in Rat 
Kidneys //Current 
Applied Science and 
Technology. 2021; 
21(4). 761-773. 
(advanced online 
publication: October-
December 2021) 
https://li01.tci-
thaijo.org/index.php/ca
st/article/view/250795. 
(Scopus).
8. Klymets H, Iskra R, 
Kovalchuk I, 
Svarchevska O. Certain 
indicators of 
carbohydrate 
metabolism in kidneys 
and liver of pregnant 
female rats under the 
effect of vanadium 
citrate. Malaysian 
journal of biochemistry 
& molecular biology. 
2021; 24(2): 28-35 
(Scopus)
9. Kotyk B., Iskra R., 
Lubenets V. 
Antioxidant Effect of 
the Complex Action of 
Vitamin E and 
Ethylthiosulfаnylate in 
the Liver and Kidneys 
of Rats under 
Conditions of 
Chrome(VI)-Induced 
Oxidative Stress // 
Biointerface Research 
in Applied Chemistry. 
2022; 12(2). 1405-1420. 
(advanced online 
publication) 
https://doi.org/10.3326
3/BRIAC122.14051420(
Scopus).
10. Liubas N., Iskra R., 
Stadnytska N., Monka 
N., Havryliak V., 
Lubenets V. 
Antioxidant activity of 
thiosulfonate 
compounds in 
experiments in vitro 
and in vivo. 
//Biointerface Research 
in Applied Chemistry. 
2022; 12(3):3106 – 
3116. 
https://doi.org/10.3326
3/BRIAC123.31063116 . 
(Scopus).
11. Iskra R.J., Fedoruk 
R.S. Chromium, its 
properties, 
transformation, and 
impact on humans. 
Fiziolohichnyi zhurnal. 
2022; 68(4): 89-97. 
DOI: 
https://doi.org/10.1540
7/fz68.04.089 



(Scopus).

П.2
Спосіб корекції 
метаболічних 
порушень в організмі 
за цукрового діабету: 
пат. 139300, Україна / 
Климець Г.В., Сушко 
О.О., Іскра Р.Я. МПК 
А61К 31/00, А61Р 3/10 
(2006.01); заявл. 
25.06.2019, опубл. 
26.12.2019, бюл. №24.

П.3.
1. Trace elements and 
minerals in Health and 
Longevity. av Marco 
Malavolta, Eugenio 
Mocchegiani. Springer, 
2018. – 328 p. doi: 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-03742-0 .   
• Iskra R., Antonyak H. 
Cromium in Health and 
Longevity. In: Trace 
Elements and Minerals 
in Health and 
Longevity. – Editors: 
Malavolta Marco, 
Mocchegiani Eugenio 
(Eds.)  – Springer, 
2018. – S. 133-162.
• Antonyak H., Iskra R., 
N. Panas., R. Lysiuk. 
Selenium. In: Trace 
Elements and Minerals 
in Health and 
Longevity. – Editors: 
Malavolta Marco, 
Mocchegiani Eugenio 
(Eds.)  – Springer, 
2018. – S. 68-98.
• Antonyak H., Iskra R., 
R. Lysiuk. Iodine. In: 
Trace Elements and 
Minerals in Health and 
Longevity. – Editors: 
Malavolta Marco, 
Mocchegiani Eugenio 
(Eds.)  – Springer, 
2018. – S. 265-301.
2.  Кальцій в організмі 
людини і тварин. 
Антоняк Г.Л., Влізло 
В.В., Іскра Р.Я., 
Коцюмбас І.Я., Панас 
Н.С. – Аграрна наука, 
2019. – 246 с.
3.  Slivinska O. M., 
Iskra R. Ya. 
Antioxydant system in 
rats’ liver and skeletal 
muscles during 
experimentally-induced 
diabetes and its 
correction with 
chromium and zinc 
citrates / in Scientific 
developments of 
Ukraine and EU in the 
area of natural sciences: 
Collective monograph. 
Riga: Izdevniecība 
“Baltija Publishing”. 
2020; 2: 649-663. 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-588-73-
0/2.14
4.  Sushko О. O., Іskra 



R. Y. Еcological, 
pharmacological and 
biochemical properties 
of vanadium/ Тopical 
issues of the 
development of 
veterinary medicine 
and breeding 
technologie. Collective 
monograph. Riga: 
Izdevniecība “Baltija 
Publishing”. 2022 – Р. 
526-545. DOI 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-26-258-6-
16

П.4
1. Аквацитрат йоду у 
свинарстві: 
метаболічна, 
репродуктивна і 
продуктивна дія. 
Седіло Г. М., Вовк С. 
О., Гунчак Р. В., 
Каплінський В. В., 
Гунчак А. В., Іскра Р. 
Я., Каплуненко В. Г., 
Пащенко А. Г. 
Методичні 
рекомендації. Львів-
Оброшино, 2018. 36 с.
2. Продуктивність 
агроценозів на фоні 
добрив з умістом 
тривалентного хрому 
в умовах західного 
Лісостепу: науково-
практичні 
рекомендації. Бунчак 
О.С., Бахмат М.І., 
Шувар І.А., Іскра Р.Я, 
Сендецький В.М., 
Колісник Н.М., 
Тимофійчук Б.В., 
Мельник І.П., за 
редакцією О.М. 
Бунчака. Симфонія-
форте: Івано-
Франківськ, 2018. 77с.
3. Іскра Р.Я., 
Слівінська О.М., 
Сушко О.О., Климець 
Г.В., Котик Б.І., Любас 
Н.М. Застосування 
цитратів мінеральних 
елементів у біології та 
медицині: методичні 
рекомендації. Львів. 
2020. 26 с.

П.6.
- Шатинська О.А., 
тема дисертації – 
«Біохімічні процеси в 
організмі щурів з 
експериментально 
індукованим діабетом 
за дії цитратів магнію 
і хрому» за 
спеціальністю 
03.00.04 – біохімія, 
27.11.2018 р. (наказ 
МОН №308 від 
5.03.2019 р.).
- Сушко О.О., тема 
дисертації – 
«Метаболічні процеси 
в організмі щурів за 
дії цитратів ванадію та 



хрому на тлі 
експериментального 
цукрового діабету» за 
спеціальністю 
03.00.04 – біохімія, 
25.09.2020 р. (наказ 
МОН №1471 від 
26.11.2020 р.).
- Слівінська О. М., 
тема дисертації – 
«Вуглеводний обмін і 
антиоксидантна 
система в щурів з 
експериментальним 
цукровим діабетом та 
їх корекція цитратами 
хрому і цинку» за 
спеціальністю 
03.00.04 – біохімія, 
15.12.2020 р.(наказ 
МОН № 157 від 
9.02.2021 р.).

П.7.
Працювала членом 
спеціалізованої вченої 
ради К 35.051.14 при 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка та 
спеціалізованої вченої 
ради Д 35.368.01 при 
Інституті біології 
тварин НААН.
Працювала у разових 
спеціалізованих 
вчених радах на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії за 
спеціальністю 091–
біологія. Зокрема:
• головою разової 
спеціалізованої вченої 
ради у Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка ДФ 
35.051.050 для захисту 
дисертаційної роботи 
Дзидзан Ольги 
Володимирівни (наказ 
№1446 від 28.12.2021 
р.) на тему 
«Антидіабетичний та 
антиоксидантний 
ефекти екстрактів 
плодів дерену 
справжнього (Сornus 
Mas L.) за 
експериментального 
цукрового діабету» 
(2022 р);
• офіційним 
опонентом 
дисертаційної роботи 
Манька Назара 
Олеговича на тему: 
«Вплив біологічно 
активних речовин у 
комплексах з 
фрагментами хітозану 
і похідними 
полівінілпіролідону 
на життєздатність 
прокаріотичних та 
евкаріотичних 
клітин» подану до 
захисту у 
спеціалізовану вчену 



раду Інституту біології 
клітини Національної 
академії наук України 
(2021 р); 
• офіційним 
опонентом 
дисертаційної роботи 
Мескало Ольги 
Іванівни на тему: 
Функціонування 
Ca2+,Mg2+- та 
Na+,K+-ATРаз в 
сперматозоїдах 
чоловіків із 
патоспермією» подану 
до захисту у 
спеціалізовану вчену 
раду ДВНЗ 
«Тернопільський 
державний медичний 
університет імені  І. Я. 
Горбачевського МОЗ 
України» (24.01.2022 
р.);
• рецензентом 
дисертаційної роботи 
Коваленко Ірини 
Володимирівни за 
темою: 
«Антимікробна дія 
декаметоксину та 
фторхінолонів і їх 
вплив на аргіназа/NO-
синтазну та 
антиоксидантну 
системи лімфоцитів 
крові» поданої у 
спеціалізовану вчені 
раду Інституту біології 
тварин НААН (2020 
р.).
• рецензентом 
дисертаційної роботи 
Яворської Наталі 
Йонівни за темою: 
Біологічно активні 
речовини пагонів 
лохини високорослої 
(Vaccinium 
corymbosum) та їх 
вплив на мікробіоту та 
імунну систему» 
поданої у 
спеціалізовану вчені 
раду Інституту біології 
тварин НААН (2021 
р).

П.8. 
Протягом 2016-2020 
рр. була керівником 
двох завдань 
35.00.01.02 Ф 
«Вивчити біологічні 
особливості дії 
цитратів 
мікроелементів в різні 
періоди онтогенезу 
тварин» (№ 
ДР0116U001407) та 
35.00.02.04 Ф 
«Вивчити фізіолого-
біохімічні механізми 
дії біологічно 
активних речовин на 
метаболічні процеси в 
організмі тварин» (№ 
ДР 0116U001413), які 
входили до ПНД 35 
«Фізіологія і біохімія 
живлення, високої 



резистентності та 
продуктивності 
тварин». 
Зараз є керівником 
завдання 
43.00.02.03.Ф. 
«Дослідити адаптивні 
та метаболічні 
процеси в організмі 
тварин за дії 
біологічно активних 
речовин різного 
походження» (2021-
2025 рр.), яке входить 
у ПНД 43 
«Адаптаційні процеси 
у високопродуктивних 
сільськогосподарських 
тварин за впливу 
екологічних та 
кліматичних 
чинників».

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації - З  24.08 
по 2.10. 2020 року 
пройшла науково-
педагогічне 
стажування 
«Педагогічна 
майстерність 
викладачів у галузі 
біології, екології, 
географії, геології, 
хімії та фізики» в 
Університеті 
природничих наук у 
Любліні, Республіка 
Польща. Навчальне 
навантаження - 6 
кредитів (180 годин) 
за фахом «природничі 
науки». Отримала 
міжнародний 
сертифікат № NSI-
24213-UPL від 
02.10.2020. 

Член Редакційної 
колегії наукових 
журналів «Біологія 
тварин», 
«Бджільництво 
України». 
  Член Українського 
біохімічного 
товариства. 
Член Наукового 
товариства Шевченка.  
З 2014 по 2019 рр. 
була заступником 
голови Вченої ради 
Інституту біології 
тварин НААН, а з 
2020 по 2021 р - член 
Вченої ради Інституту 
біології тварин. 
З 2016 – 2020 рр. – 
заступник Голови 
Координаційно-
методична рада ПНД 
35 «Фізіологія і 
біохімія живлення, 
високої 
резистентності та 
продуктивності 
тварин» та член 



Координаційно-
методичної ради ПНД 
28 «Створення і 
використання нано- і 
біотехнологічних 
матеріалів та засобів у 
тваринництві». З 2021 
р. – член 
Координаційно-
методичної ради ПНД 
43 «Адаптаційні 
процеси у 
високопродуктивних 
сільськогосподарських 
тварин за впливу 
екологічних та 
кліматичних 
чинників».

102995 Назарук 
Катерина 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

070405 
Зоологiя, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 014187, 

виданий 
31.05.2013

10 Зоологія 
безхребетних

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Tymkiv I. Collection 
of bumblebees 
(Hymenoptera, Apidae, 
Bombus Latreille, 1802) 
in Zoological Museum 
of Ivan Franko National 
University of Lviv / 
Tymkiv I., Shydlovskyy 
I., Nazaruk K., 
Zatushevskyy A. // 
Visnyk of L’viv Univ. 
Biology Series. – 2018. 
– Is. 77. – P. 124-128. 
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«Біологічні Студії»).
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для організації 
лабораторних занять 
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2. Великий практикум 
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Ферментативні методи 
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спеціальностями 
«Біологія», 
«Біотехнологія» / Н. І. 
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3. Великий 
практикуму з біохімії. 
Методи дослідження 
системи крові. 
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національний 
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4. Великий 
практикуму з біохімії. 
Методи дослідження 
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національний 
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5. Великий 
практикуму з біохімії. 
Методи дослідження 
системи крові. – 
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факультету./ 
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біохімічних реакцій : 
навч.-методич. посіб. : 
[для студ. вищ. навч. 
закл.] / [Н. О. Сибірна, 
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біологічному 
факультеті ЛНУ імені 
Івана Франка.
Член спеціалізованої 
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2. Фарина Н. 
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тексту Івана Франка 
Філологічні діалоги. 
Ізмаїл, 2017.
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Nataliia Sybirna// 
Antioxidants 2021, 
10(9), 1362; Impact 
Impact Factor: 7.675 
(2021),  Q1, 
https://doi.org/10.3390
/antiox10091399
4. Sabadashka M. 
Tyrosine nitration as a 
key event of signal 
transduction that 
regulates cell functional 
state / M. Sabadashka, 
M. Nagalievska, N. 
Sybirna // Cell Biology 
International.– – 2021. 
– Vol 45, Iss 3 – 481–
497. Q2, Impact Impact 
Factor: 3,612, DOI: 
10.1002/cbin.11301
5. Dzydzan O., Brodyak 
I., Sokół-Łętowska A., 
Kucharska A. Z., 
Sybirna N. Loganic 
Acid, an Iridoid 



Glycoside Extracted 
from Cornus mas L. 
Fruits, Reduces of 
Carbonyl/Oxidative 
Stress Biomarkers in 
Plasma and Restores 
Antioxidant Balance in 
Leukocytes of Rats with 
Streptozotocin-Induced 
Diabetes Mellitus. Life 
(MDPI), 2020; 
10(12):349; 
 https://doi.org/10.339
0/life10120349 
(Scopus, IF: 3.817, Q2)
6. Bila I. Agmatine 
prevents oxidative-
nitrative stress in blood 
leukocytes under 
streptozotocin-induced 
diabetes mellitus / I. 
Bila, O. Dzydzan, I. 
Brodyak, N. Sybirna // 
Open Life Sciences. – 
2019. – Vol. 14. – P. 
299–310. DOI: 
10.1515/biol-2019–
0033 (Scopus, Web of 
Science, IF: 0.583).
7. Dzydzan O. 
Antidiabetic effects of 
extracts of red and 
yellow fruits of 
cornelian cherries 
(Cornus mas L.) on rats 
with streptozotocin-
induced diabetes 
mellitus / O. Dzydzan, 
I. Bila, A. Z. Kucharska, 
I. Brodyak, N. Sybirna 
// Food & Function. – 
2019. – Vol. 10 (10). – 
P. 6459-6472. DOI: 
10.1039/c9fo00515c 
(Scopus, Web of 
Science, IF: 3.241).
8. Strugała P. 
Antidiabetic and 
Antioxidative Potential 
of the Blue Congo 
Variety of Purple Potato 
Extract in 
Streptozotocin-Induced 
Diabetic Rats / P. 
Strugała, O. Dzydzan, I. 
Brodyak, A. Z. 
Kucharska, P. Kuropka, 
M. Liuta, K. Kaleta-
Kuratewicz, A. 
Przewodowska, D. 
Michałowska, J. 
Gabrielska, N. Sybirna 
// Molecules. – 2019. – 
Vol. 24 (17). pii: E3126. 
DOI: 
10.3390/molecules2417
3126 (Scopus, Web of 
Science, IF: 3.060).
9. Nagalievska M. 
Functional activities of 
neutrophils in diabetic 
rats are changed by 
yacon extracts / M. 
Nagalievska, M. 
Sabadashka, H. 
Hachkova, N. Sybirna 
// Clinical diabetology. 
– 2019. – Vol 8, No 5. – 
P. 248-253. (Scopus)
10. Buko V., Zavodnik 
I., Kanuka O., 



Belonovskaya E., 
Naruta E., Lukivskaya 
O., Kirko S., Budryn G., 
Żyżelewicz D., Oracze 
J., Sybirna N. 
Antidiabetic effects and 
erythrocyte stabilization 
by red cabbage extract 
in streptozotocin-
treated rats // Food and 
Function. 2018. V. 9. 
1850–1863. (IF: 3,114)
11. Nagalievska M., 
Sabadashka M., 
Hachkova H., Sybirna 
N. Galega officinalis 
extract regulate the 
diabetes mellitus 
related violations of 
proliferation, functions 
and apoptosis of 
leukocytes // BMC 
Complementary and 
Alternative Medicine. 
2018. 18 (4). 13 p. (IF: 
2,644).

П.3
1. Функціональна 
біохімія : підручник : 
[для студ. вищ. навч. 
закл.] / [Н. О. Сибірна, 
Г. Я. Гачкова, І. В. 
Бродяк, К. А. Сибірна, 
М. Р. Хохла, М. В. 
Сабадашка] ; за ред. 
проф. Н. О. Сибірної. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
644 с. – (Серія 
«Біологічні Студії»).
2. Nagalievska M. 
Galega officinalis L. and 
immunological status in 
diabetes mellitus / M. 
Nagalievska, H. 
Hachkova, N. Sybirna 
// Metformin / 
IntechOpen, Edited by 
A. P. Stoian. – 2019. 
https://books.google.co
m.ua/books?
hl=uk&lr=&id=jHL8Dw
AAQBAJ&oi=fnd&pg=P
A75&ots=zw8e-
fxVFY&sig=7L9cd9z3w
Kxm13COSyvlVqs5dDA
&redir_esc=y#v=onepa
ge&q&f=false
3. Nagalievska М. Red 
Wine and Yacon as a 
Source of Bioactive 
Compounds with 
Antidiabetic and 
Antioxidant Potential/ 
Mariia Nagalievska, 
Mariya Sabadashka, 
Nataliia Sybirna// 
IntechOpen,– 2021. – 
DOI: 
10.5772/intechopen.94
042 - ISBN: 978-1-
83962-333-2 ; Print 
ISBN: 978-1-83962-
332-5; eBook (PDF) 
ISBN: 978-1-83962-
334-9. 
https://www.intechope
n.com/online-first/red-
wine-and-yacon-as-a-
source-of-bioactive-



compounds-with-
antidiabetic-and-
antioxidant-potential.
4. Brodyak I., Sybirna 
N. The structure of 
leukocyte sialic acid-
containing membrane 
glycoconjugates is a 
differential indicator of 
the development of 
diabetic complications. 
Chapter 4 in 
Fundamentals of 
Glycosylation. Book 
edited by Alok Raghav 
and Jamal Ahmad (88 
p.) – IntechOpen, 
London, United 
Kingdom, 2022. – P. 
57–75. DOI: 
http://dx.doi.org/10.57
72/intechopen.97199. 
eBook (PDF) ISBN 978-
1-83969-136-2

П.4
1. Великий практикум 
з біохімії: 
Ферментативні методи 
аналізу. Частина І: 
навчальний посібник 
для організації 
лабораторних занять 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти за 
спеціальностями 
«Біологія», 
«Біотехнологія» / Н. І. 
Климишин, О. Г. 
Стасик, Г. Я. Гачкова, 
М. В. Сабадашка, Н. О. 
Сибірна. Львів : 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2018. 72 
с.
2. Великий практикум 
з біохімії: 
Ферментативні методи 
аналізу. Частина ІІ: 
навчальний посібник 
для організації 
лабораторних занять 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти за 
спеціальностями 
«Біологія», 
«Біотехнологія» / Н. І. 
Климишин, О. Г. 
Стасик, Г. Я. Гачкова, 
М. В. Сабадашка, Н. О. 
Сибірна. Львів : 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2019. 84 
с.
3. Великий 
практикуму з біохімії. 
Методи дослідження 
системи крові. 
Частина І: навчальний 
посібник для 
студентів біологічного 
факультету / І.В. 
Бродяк, Н.О. Сибірна. 
– Львів: Львівський 
національний 



університет імені 
Івана Франка, 2018. – 
108 с.
4. Великий 
практикуму з біохімії. 
Методи дослідження 
системи крові. 
Частина ІІ: 
навчальний посібник 
для студентів 
біологічного 
факультету / І.В. 
Бродяк, Н.О. Сибірна. 
– Львів: Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2018. – 
104 с.
5. Великий 
практикуму з біохімії. 
Методи дослідження 
системи крові. – 
Частина ІV: 
навчальний посібник 
для студентів 
біологічного 
факультету./ 
Нагалєвська М.Р., 
Бродяк І.В., Сибірна 
Н.О.  – Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2019. – 
104 с.
6. Механізми 
біохімічних реакцій : 
навч.-методич. посіб. : 
[для студ. вищ. навч. 
закл.] / [Н. О. Сибірна, 
Г. Я. Гачкова, Г. О. 
Стасик, І. В. Бродяк, 
М. Р. Нагалєвська, М. 
В. Сабадашка, М. Я. 
Люта, Я. П Чайка, Н. І. 
Климишин, К. П. 
Дудок] ; за ред. проф. 
Н.О. Сибірної. – 
Видання третє, 
доповнене та 
перероблене. – Львів : 
Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. – 320 с.

Стажування та 
професійний 
розвиток:
1. Проходила наукове 
стажування в коледжі 
Природничих наук 
Жешівського 
університету 
(University of Rzeszow, 
College of Natural 
Science Institute of 
Food Technology and 
Nutrition, Department 
of Bioenergetics, Food 
Analysis and 
Microbiology), Жешів 
(Польща),  2020 р. 
2. Стажувалася за  
програмою 
Міжнародного обміну 
аспірантів та 
викладачів для 
виконання наукової 
роботи і підвищення 
лекторської 
майстерності в рамках 



програми PROM 
(Programme – 
International 
scholarship exchange of 
PhD candidates and 
academic staff project 
No. POWR.03.03.00-
00-PN13/18, 
implemented under 
Measure: 3.3 
Internationalisation of 
Polish higher education, 
OPKED) Жешів 
(Польща), 2020 р.
3. Проходила наукове 
стажування в 
Жешівському 
університеті в рамках 
програми CEEPUS (III 
Central European 
Exchange Program for 
University Studies ) – 
Freemover, Teacher, 
Жешів (Польща). 
Стажування 
проходило в 
Природничому 
коледжі Інституту 
біології та 
біотехнології на 
кафедрі біології, де 
здійснювала наукову 
та дидактичну роботу 
з 21.03.2022 по 
23.04.2022 і з 
20.07.2022 по 
1.08.2022 за 
програмою 
Міжнародного обміну 
аспірантів та 
викладачів, 
фінансованою 
польським 
національним 
агентством з 
академічних обмінів 
(NAWA). За 
результатами 
стажування 
зараховується 10 
кредитів, про що є 
відповідний 
сертифікат.

          Член 
Всеукраїнської 
громадської 
організації 
«Товариство 
клітинної біології», 
“Радіобіологічного 
товариства”, 
Українського 
товариства клінічної 
лабораторної 
діагностики та Член 
Центральної ради 
Українського 
біохімічного 
товариства.
Член стипендіального 
комітету наглядової 
ради Фонду імені 
Вацлава 
Шибальського у 
Гданьському 
університеті 
(Польща). 
Член секції Наукової 
ради МОН України за 
фаховим напрямом : 



Біологія, 
біотехнологія, 
актуальні проблеми 
медичних наук.
Член експертної групи 
для проведення 
оцінювання 
ефективності 
діяльності ЗВО в 
частині провадження 
ними наукової 
(науково-технічної) 
діяльності за 
науковим напрямом 
«Біологія та охорона 
здоров’я».
Член спеціалізованої 
вченої ради із захистів 
кандидатських 
дисертацій К 
35.051.14. на 
біологічному 
факультеті ЛНУ імені 
Івана Франка.
Член спеціалізованої 
вченої ради із захистів 
докторських 
дисертацій Д 35.246.01 
в Інституті біології 
клітини НАН України.
Член редакційної 
колегії журналів: 
«International Journal 
of Medicinal 
Mushrooms» (IF – 
1,94), «Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
біологічна», 
«Лабораторна 
діагностика» та 
«Біологічні студії / 
Studia biologica», 
«Вісник Харківського 
національного 
університету імені В. 
Н. Каразіна. Серія : 
біологія».

127330 Муляк 
Олександра 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Хімічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

KH 001072, 
виданий 

28.12.1992, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015234, 
виданий 

19.10.2005

26 Хімія 
органічна

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1

1. Вахула А. Синтез 2-
аміно-6-феніл-4-(5-
арил-2-фурил)-
піридино-3-
карбонітрилів 
чотирикомпонентною 
реакцією / А. Вахула, 
О. Лесюк, Є.-О. Лаба, 
О. Мотовильський, Р. 
Литвин // Вісник 
Львів. ун-ту. Сер. хім. 
– 2017. – Вип. 58. – Ч. 
2. – С. 286-289. 



2. Лесюк О. Синтез 2-
тіоксоімідазолідин-4-
онів з 
арилфурановими 
замісниками та 
дослідження їхніх 
властивостей / О. 
Лесюк, В. Карп’як, Ю. 
Горак, Р. Литвин // 
Вісник Львів. ун-ту. 
Сер. хім. – 2017. – Вип. 
58. – Ч. 2. – С. 303-
307.
3. Vakhula A. 5-Aryl-2-
fyraldehydes in the 
synthesis of 
tetrahydropyrimidinone
s by Biginelli reaction / 
A. Vakhula, Yu. Horak, 
R. Lytvyn, A. Lesyuk, V. 
Kinzhybalo, F. Zubkov, 
M. Obushak // 
Chemistry of 
Heterocyclic 
Compounds. – 2018. – 
Vol. 54. – № 5. – P. 
545-549.    
4. Лесюк О. 
Дослідження 5-
арилфурфуролів з 
метиленактивними 
сполуками в умовах 
реакції Ганча / О. 
Лесюк, Ю. Горак, В. 
Карп’як, Р. Литвин, В. 
Кінжибало // Вісник 
Львів. ун-ту. Сер. хім. 
– 2018. – Вип. 59. – С. 
316-320.  
5. Вахула А. Синтез 2-
аміно-7,7-диметил-5-
оксо-4-(5-арил-2-
фуран)-5,6,7,8-
тетрагідро-4Н-
хромен-3-
карбонітрилів / А. 
Вахула, Є.-О. Лаба, Р. 
Литвин, В. Кінжибало, 
О. Лесюк, О. 
Мотовильський, Ю. 
Горак // Вісник Львів. 
ун-ту. Сер. хім. – 2018. 
– Вип. 59. – С. 300–
304. doi: 
https://doi.org/10.3097
0/vch.5902.300
6. Карп’як В. Заміщені 
5-(2-
алілоксибензиліден)-
2-амінотіазол-4-они: 
синтез і 
характеристики 
спектрів ЯМР / В. 
Карп’як, Ю. Горак, Р. 
Литвин, О. Лесюк, М. 
Обушак  // Вісник 
Львів. ун-ту. Сер. хім. 
– 2019. – Вип. 60. Ч. 2. 
– С. 291–296. DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/vch.6002.291.
7. Вахула А. Синтез 
похідних N-
циклогексилімідазо 
[2,1-b] [1,3,4] тіадіазол 
([1,3]тіазол)-5-амінів з 
арилфурановим 
фрагментом / А. 
Вахула, О. Лесюк, Є.-
О. Лаба, В. Лучечко, І. 
Максимович, О. 



Мотовильський, В. 
Кінжибало, Р. Литвин, 
Ю. Горак // Вісник 
Львів. ун-ту. Сер. хім. 
– 2019. – Вип. 60. Ч. 2. 
– С. 297–301.
8. Карп’як В. 
Продукти конденсації 
5-арилфурфуролів і 
роданіну в реакціях з 
монозаміщеними 
піперазинами / В. 
Карп’як, О. Лесюк // 
Вісник Львів. ун-ту. 
Сер. хім. – 2020. – 
Вип. 61. Ч. 2. – С. 273–
278. DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/vch.6102.273. 
9. Лаба Є.-О. Про 
взаємодію 2-ціано-(5-
арил-2-
фурил)метиліденацет
огідразонів з 
гетарилацетонітрилам
и / Є.-О. Лаба, О. 
Лесюк, В. Лучечко, О. 
Мотовильський, В. 
Соловйов, Р. Литвин, 
Ю. Горак // Вісник 
Львів. ун-ту. Сер. хім. 
– 2020. – Вип. 61. Ч. 2. 
– С. 294–299. DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/vch.6102.294.
10. Карп’як В. Лесюк 
О., Обушак М. 
Взаємодія 5-
арилфурфуролів з 1-
феніл(4-
толіл)піперазином та 
сіркою / В. Карп’як, О. 
Лесюк, М. Обушак // 
Вісник Львів. ун-ту. 
Сер. хім. – 2021. – 
Вип. 62. – С. 215–219. 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/vch.6201.215.
П.3
Муляк О.І., Карп’як 
В.В., Обушак М.Д. 
Лабораторні роботи і 
задачі з органічної 
хімії: навч. посібник 
(2-ге видання) // 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – 198 с.
П.4
1. Муляк О.І, Коник 
М.Б. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни «Вибрані 
розділи хімії» для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного 
рівня “магістрˮ 
спеціальності 014 
Середня освіта / 
Педагогіка, предметна 
спеціальність 014.05 
Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини), 2021. – 20 с. 
(денна форма 
навчання).
2. Шпирка З.М., 
Муляк О.І. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Вибрані 
розділи хімії» для 



студентів освітньо-
кваліфікаційного 
рівня “магістрˮ 
спеціальності 014 
Середня освіта / 
Педагогіка, предметна 
спеціальність 014.05 
Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини), 2020. – 19 с. 
(заочна форма 
навчання).
3. Силабус з 
нормативної 
навчальної 
дисципліни “Вибрані 
розділи хімії”, що 
викладається в межах 
освітньо-наукових 
програм другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти для 
здобувачів з 
спеціальності 014 
Середня освіта, 
предметна 
спеціальність 014.05 
Середня освіта 
(Біологія та здоров’я 
людини), 2021. (денна 
форма навчання).
4. Силабус з 
нормативної 
навчальної 
дисципліни “Вибрані 
розділи хімії”, що 
викладається в межах 
освітньо-наукових 
програм другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти для 
здобувачів з 
спеціальності 014 
Середня освіта, 
предметна 
спеціальність 014.05 
Середня освіта 
(Біологія та здоров’я 
людини), 2021. 
(заочна форма 
навчання).
5. Силабус з 
навчальної 
дисципліни 
«Органічна хімія», що 
викладається в межах 
ОПП Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини) першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти для 
здобувачів за 
предметною 
спеціальністю 014.05 
Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини), 2021.
П.12
1. Карп’як В. Похідні 
2-аміно-4,5-
дигідротіазолу на 
основі β-
галогеноізотіоціанатів 
та роданіну / В. 
Карп’як, О. Лесюк, М. 
Обушак // XVІ 
Наукова конференція 
«Львівські хімічні 
читання – 2017» / 
Тези доп., 28–31 
травня, 2017. Львів. С. 



О28.
2. Horak Yu. Reactions 
of 
cyanoacetohydrazides 
of 5-arylfuraldehydes 
with 
hetarylacetonitriles 
//Yu. Horak, O. Lesyuk, 
R. Lytvyn, Ye.-O. Laba, 
V. Luchechko, I. 
Maksymovych, О. 
Motovylsky, V. 
Soloviov, M. Obushak 
// EastWest Chemistry 
conference. – Lviv. 10–
12 October, 2018. – P. 
159.
3.  Лесюк О. 
Арилфуранові 
сполуки у реакції 
амінометилювання за 
Манніхом / О. Лесюк, 
В. Карп’як // XVІІ 
Наукова конференція 
«Львівські хімічні 
читання – 2019» / 
Тези доп., 2–5 червня, 
2019. Львів. С. О31.
4. Карп’як В.В. 
Взаємодія N-
заміщених похідних 
ізатину з роданіном та 
вторинними амінами 
/ В.В. Карп’як, О.І. 
Лесюк, М.Д. Обушак 
// V Всеукраїнська 
наукова конференція 
«Актуальні задачі 
хімії: дослідження та 
перспективи» / Тези 
доп., 15 квітня, 2021. 
Житомир. С. 264.
5. Лесюк О.  
Гетероциклізації 5-
арилфурфуролів за 
участю димеру 
малононітрилу / О. 
Лесюк, В. Карп’як, О. 
Петрова // XVІІІ 
Наукова конференція 
«Львівські хімічні 
читання – 2021» / 
Тези доп., 31 травня – 
2 червня, 2021. Львів. 
С. З14.
6. Горак Ю. Реакції N-
ацилювання 
циклоприєднання за 
участю 5-арил-2-
фурилпропенілхлорид
ів / Ю. Горак, А. 
Сітара, Є.-О. Лаба, О. 
Лесюк, Р. Литвин, О. 
Мотовильський, М. 
Обушак // 
Всеукраїнська 
конференція наукових 
дослідників / Тези 
доп., 19 – 25 вересня, 
2021. Львів. С. 65. 
П.14
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
кафедри органічної 
хімії з 2001 р.
Стажування та 
професійний 
розвиток:
Національний 
університет 



«Львівська 
політехніка», кафедра 
технології біологічно-
активних сполук, 
фармації та 
біотехнології. Довідка 
№ 941 від 20 
листопада 2019 року. 
Строк стажування: з 
15 жовтня 2019 р. по 
15 листопада 2019 р.

35921 Коркуна 
Ольга 
Яремівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Хімічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034461, 
виданий 

11.05.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
032098, 
виданий 

26.09.2012

17 Хімія 
аналітична

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Korkuna O. Ion-pair 
complexes formation 
between 
fluoroquinolone 
antibiotics and methyl 
red and their use for the 
extraction 
spectrophotometric 
analysis / O. Korkuna, 
T.Zhak // Adsorp. Sci. 
Technol. –2017. –Vol. 
35, №7–8. –P. 612–
622.
2. Kostiv О. 
Development and 
validation of the simple 
and sensitive 
spectrophotometric 
method of amoxicillin 
determination in tablets 
using sulphanilamides / 
О. Kostiv, О. Korkuna, 
P. Rydchuk // Acta 
Chim. Slov. – 2020, 
Vol. 67, No. 1. – P. 23–
35
3. Костів О.І. Реакція 
азосполучення 
цефалоспоринових 
антибіотиків з 8-
оксихіноліном та її 
застосування в аналізі 
лікарських засобів / 
О.І. Костів, О.Я. 
Коркуна, М.П. Орнат 
// Methods Objects 
Chem. Anal. – 2020. – 
Vol. 15, No. 3. – Р. 144–
155.
4. Костів О.І. 
Спектрофотометричне 
визначення 
цефтазидиму у ліках із 
застосуванням 
резорцину та 2-
метилфенолу / О.І. 
Костів, О.Я. Коркуна, 
М.В. Шередько // 
Voprosy khimii i 



khimicheskoi 
tekhnologii. – 2021. – 
No. 1, – P. 35-44.
5. Kostiv О. A new 
approach for the 
voltammetric 
determination of 
amoxicillin in the 
dosage form using azo 
coupling reaction with 
sulphanilamide / О. 
Kostiv, P. Rydchuk, О. 
Korkuna,
M. Khavchuk // 
Electroanalysis – 2021. 
– Vol. 33, № 10. – Р. 
2169–2179.
П.2
1. Патент України на 
корисну модель № 
127280, МПК51 G01N 
27/34 (2006.01) G01N 
27/48 (2006.01). 
Спосіб 
вольтамперометрично
го визначення 
осмію(IV) / Ридчук 
П.В., Ридчук М.В., 
Коркуна О.Я., Кіт Л.Я. 
З. – № u201801595. – 
заявл. 19.02.2018; 
опубл. 25.07.2018, 
Бюл. №.14. Заявник і 
власник – Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка.
2. Патент України на 
винахід № 119829, 
МПК51 G01N 27/48 
(2006.01), G01N 31/22 
(2006.01), G01N 33/20 
(2019.01). Спосіб 
вольтамперометрично
го визначення Os(IV) 
/ Ридчук П.В., Ридчук 
М.В., Коркуна О.Я., 
Кіт Л.Я. . – № 
a201805819 – заявл. 
24.05.2018; опубл. 
12.08.2019, Бюл. №.15. 
Заявник і власник – 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка.
3. Патент України на 
винахід № 120717. 
МПК G01N 27/00 
(2020). Спосіб 
вольтамперометрично
го визначення 
амоксициліну у 
фармацевтичних 
препаратах / О. Я. 
Коркуна, П. В. Ридчук, 
О. І. Костів. – 
№a201801406. – 
заявл. 13.02.2018; 
опубл. 27.01.2020, 
Бюл. № 2. Заявник і 
власник – Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка.
П.3
Бонішко О. С. 
Спектрофотометрія 
платинідів : 
монографія / О. С. 
Бонішко, О. І. 



Соловей-Вандерстен 
Модюї Ларів, М. В. 
Ридчук, Г. М. 
Михалина, О. Я. 
Коркуна; за заг. ред. Т. 
Я. Врублевської. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2020. – 
398 с. [32,1 друк. арк.]
П.4
Розроблені робочі 
програми та силабуси 
курсів вільного вибору 
студентів “Аналіз 
лікарських засобів” і 
“Аналітичний 
контроль органічних 
забруднень” для 
студентів хімічного 
факультету, та 
нормативного курсу 
“Аналітична хімія” 
для студентів 
біологічного 
факультету
• Атестований 
електронний курс на 
сторінці http://e-
learning.lnu.edu.ua. 
“Хімія аналітична” 
для студентів 
хімічного факультету
П.6
Науковий керівник 
Дисертації Костів 
Оксани Ігорівни.
Захист дисертаційної 
роботи Костів О.І. 
(випускниці 
аспірантури 2021 
року) “Реакція 
азосполучення в 
аналізі β-лактамних 
та тетрациклінових 
антибіотиків” за 
спеціальністю 102 
«Хімія» галузі знань 
10 «Природничі 
науки» на здобуття 
ступеня доктора 
філософії (Разова 
спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.051.034 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення разового 
захисту дисертації). 
Диплом Доктора 
філософії ДР 
№003758 від 8 лютого 
2022 р.
П.14 
Член оргкомітету ХV 
Ukrainian-Polish 
Symposium on 
Theoretical and 
Experimental Studies of 
Interfacial Phenomena 
and their Technological 
Applications, 
simultaneously with 
2nd NANOBIOMAT 
conference, Lviv, (2016)
П.15
1) Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу захисту 



науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН “Секція 
хімії” (Львів, 2019 – 
2022 рр.).
2) Член журі І етапу 
конкурсу студентських 
наукових робіт (2018-
2022 рр.)

Стажування:
сертифікат СВ N 0560- 
2022 виданий 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності»

216202 Павлюк 
Володимир 
Васильович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Хімічний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДH 000696, 

виданий 
21.09.1993, 

Диплом 
кандидата наук 

XM 020899, 
виданий 

13.09.1989, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
004435, 
виданий 

09.10.1996, 
Атестат 

професора 
ПPAC 000096, 

виданий 
23.12.1999

29 Хімія 
неорганічна

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
• Pavlyuk V., Ciesielski 
W., Pavlyuk N., Kulawik 
D., Szyrej M., 
Rozdzynska-Kielbik B., 
Kordan V. 
Electrochemical 
hydrogenation of 
Mg76Li12Al12 solid 
solution phase // 
Ionics. – 2019. – Vol. 
25(6). – Р. 2701-2709
• Pavlyuk N., Dmytriv 
G., Pavlyuk V., 
Ehrenberg H. 
Li20Mg6Cu13Al42: a 
new ordered quaternary 
superstructure to the 
icosahedral T–
Mg32(Zn,Al)49 phase 
with fullerene-like Al60 
cluster // Acta 
Crystallogr. – 2019. – 
Vol. B75. – P. 168-174.
• Pavlyuk V., Ciesielski 
W., Pavlyuk N., Kulawik 
D., Szyrej M., 
Rozdzynska-Kielbik B., 
Kordan V. 
Electrochemical 
hydrogenation of 
Mg76Li12Al12 solid 
solution phase // 
Ionics. – 2019. – Vol. 
25(6). – P. 2701-2709.
• N. Pavlyuk. A new 
monoclinic structure 
type for ternary gallide 
MgCoGa2 / N. Pavlyuk, 
G. Dmytriv, V. Pavlyuk, 



B. Rozdzynska-Kielbik, 
W. Nitek, W. Lasocha, I. 
Chumak, H. Ehrenberg 
// Acta Cryst. – 2020. – 
Vol.C76. – P. 541–546.
• V. Pavlyuk, A.Balinska 
, B. Rozdzynska-Kiełbik, 
N. Pavlyuk , G. Dmytriv 
, A. Stetskiv, S. Indris, 
B. Schwarz , H. 
Ehrenberg New 
maximally disordered 
High entropy 
intermetallic phases 
(MD-HEIP) of the Gd1-
xLaxSn2-ySbyMz (M= 
Li, Na, Mg): Synthesis, 
structure and some 
properties // Journal of 
Alloys and Compounds. 
– 2020. – Vol. 838. – P. 
155643.
• N. Pavlyuk, G. 
Dmytriv, V. Pavlyuk, B. 
Rozdzynska-Kielbik, G. 
Cichowicz, M. Cyranski, 
I. Chumak, H. 
Ehrenberg. New cubic 
claster phases in the 
Mg-Ni-Ga system // 
Acta Cryst. – 2020. – 
Vol. B76. – P. 534-542
• V. Pavlyuk, 
W.Ciesielski, N. Pavlyuk 
, D. Kulawik , G. 
Dmytriv. Enhancement 
of hydrogen storage 
properties of 
Li12+xMg3-xSi4-ySny 
(x=y=0.48) phase by 
modification with 
LixZnO/La2O3-CNT 
composites. // 
International Journal of 
Hydrogen Energy. – 
2021. – Vol. 46(44). – 
P. 22864–22876.
• V. Pavlyuk, 
W.Ciesielski, D. 
Kulawik , N. Pavlyuk , 
G. Dmytriv. Structural 
and enhanced hydrogen 
storage properties of 
the Li12Mg3Si3Al 
phase. // Acta 
Crystallog. C. – 2021. – 
Vol. C77. – P. 227–234.
• V. Pavlyuk, W. 
Ciesielski, N. Pavlyuk, 
D. Kulawik, A.Balinska 
and K. Kluziak 
Enhancement of Y5-
xPrxSb3-yMy (M = Sn, 
Pb) Electrodes for 
Lithium- and Sodium-
Ion Batteries by 
Structure Disordering 
and CNTs Additives // 
Materials. – 2021. – 
Vol. 14. – P. 4331.
• N. Pavlyuk, G. 
Dmytriv, V. Pavlyuk, I. 
Chumak, S. Indris, B. 
Schwarz, H. Ehrenberg. 
MgMn4Ga18: a novel 
three-shell gallium 
cluster structure // Acta 
Cryst. – 2022). – Vol. 
C78 – P. 455–461.

П.2



Пат. 86885 Україна, 
МПК6 H01M4/02, 
H01M4/38, C22C1/00, 
C22C1/02, C22C19/00. 
Матеріал для 
накопичувачів 
гідрогену та 
металогідридних 
джерел енергії / 
Павлюк В.В., 
Зелінська О.Я., 
Дмитрів Г.С., Солоха 
П.Г., Тарасюк І.І.; 
заявник і власник 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № a 
200711910 ; заявл. 
29.10.2007 ; опубл. 
25.05.09, Бюл. № 10.

П.3
Навчальний посібник 
з грифом МОН 
України: Г.С. Дмитрів, 
В.В. Павлюк. Загальна 
та неорганічна хімія: 
– Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 300 с. 
(перше видання)
Навчальний посібник 
з грифом МОН 
України: Г.С. Дмитрів, 
В.В. Павлюк. Загальна 
та неорганічна хімія: 
– Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, здано до 
друку 2019 році. 
(друге видання)

П.4
Опубліковано 17 
методичних розробок.

П.6
За останні 5 років був 
науковим керівником 
3 кандидатських 
дисертацій, яким 
присуджено 
відповідні наукові 
ступеня та низки 
магістерських і 
дипломних робіт.

П.7
Голова докторської 
Вченої ради Д 
35.051.10 Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
Опонент однієї 
дисертаційної роботи 
впродовж останніх 5 
років

П.8
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетних тем:
3. “Синтез і 
кристалохімія нових 
інтерметалідів 
подвійного 
призначення” 
(0118U003609, 2018-
2020 р.р.).



4. “Синтез нових 
інтерметалічних 
сполук і 
кристалохімічний 
алгоритм створення 
високоефективних 
матеріалів”, 
(0121U109766, з 2020 
року).

П.9
Експертиза наукових 
проектів секції за 
фаховим напрямом 
“Енергетика та 
енергоефективність” 
Наукової ради МОН 
України (до 2019 
року) та секції за 
фаховим напрямом 
“Хімія” (з 2019 року).
Член секції Науково-
технічної ради МОН 
України з питань 
формування та 
виконання 
державного 
замовлення на 
науково-технічну 
продукцію за 
пріоритетним 
напрямом розвитку 
науки і техніки „Нові 
речовини і матеріали”

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Університет імені Яна 
Длугоша в Ченстохові, 
Польща, наказ 
ректора № 4387 від 
5.11.2018 р.Тема: 
“Методологічні 
аспекти сучасного 
електродного 
матеріалазнавства”. 
Член Наукового 
товариства імені 
Шевченка.
Член Вченої ради 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
Член Міжнародної та 
української спілок 
кристалографів.

46825 Барабаш 
Галина 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Механіко-
математичний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001513, 
виданий 

11.11.1998, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008658, 
виданий 

23.10.2003

25 Основи вищої 
математики

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1



1. Барабаш Г.М. 
Математичне 
моделювання 
неідеального контакту 
в задачах 
трибології/Барабаш 
Г.М. Онишкевич В.М. 
//Moderní aspekty 
vědy: Svazek XXII 
mezinárodní kolektivní 
monografie / Česká 
republika: Mezinárodní 
Ekonomický Institut 
s.r.o., 2022, p. 465-480.
2. Барабаш Г.М. 
Моделювання 
контактної взаємодії 
«третім тілом» у 
трибологічних 
задачах/Барабаш Г.М. 
Онишкевич В.М. 
//Вісник КНУ ім. Т. 
Шевченка. Серія: фіз.-
мат. науки, 2021. Вип. 
№ 3, с. 85-88.
3. Барабаш Г.М. 
Застосування 
імітаційної схеми у 
математичному 
моделюванні 
стохастичності 
еколого-економічних 
проце-сів/ Барабаш 
Г.М. Онишкевич В.М. 
// «Проблеми вищої 
математичної освіти: 
виклики сучасності 
(2020)» Матеріали, 
2020 р., Вінниця. – 
Вінниця, 2020.
4. G. Barabash. Periodic 
words connected with 
the Tribonacc - Lucas 
numbers/Barabash G., 
Kholyavka Ya., Tytar 
I.// Matematychni 
Studii, 2018. – V.49, 
No.2. – P. 181-185.
5. Barabash G. System 
Dynamics Approach to 
Modelling of Migration 
in Ukraine / Oliskevych 
M., Barabash G., Dosyn 
K. // Про-блеми 
системного підходу в 
економіці. – 2018. – 
Вип. 1(63). – С. 185–
191.
6. Galyna Barabash. 
Periodic words 
connected with the 
Lucac 
numbers/Barabash 
Galyna., Kholyavka 
Yaroslav, Tytar Iryna// 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
механіко-
математична. Львів: 
Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – Вип. 
84. – С. 62-66.
7. G.M. Barabash. 
Periodic words 
connected with the k-
Fibonacci 
numbers/Barabash 
G.M., Kholyavka Ya.M., 
Tytar I.V.// Вісник 
Львівського 



університету. Серія 
механіко-
математична. Львів: 
Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – Вип. 
82. – С. 34-38.
8. G.M. Barabash. 
Periodic words 
connected with the 
Fibonacci 
numbers/Barabash 
G.M., Kholyavka Ya.M., 
Tytar I.V.// Карпатські 
матем. публ. 2016. – 
Том 8, №1. – P. 11-15.

П.3
Барабаш Г.М. 
Збірник-довідник з 
курсу ‘Вища 
математика для 
економістів’./Барабаш 
Г. М. , Кирилич В.М., 
Пелюшкевич О.В.// 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – 257 с.

П.4
1. Барабаш Г. М. 
Збірник задач з курсу 
‘Вища математика для 
економістів’. Частина 
2./Барабаш Г. М. , 
Кирилич В.М., Пе-
люшкевич О.В.// 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 62 с.
2. Барабаш Г. М. 
Збірник-довідник з 
курсу ‘Вища 
математика для 
економістів’. Частина 
1./Барабаш Г. М. , 
Кирилич В.М., 
Пелюшкевич О.В.// 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 68 с.
3. Електронний курс 
на платформі 
університету: ДВВС-
002 Теорія ігор в 
економічних і 
суспільних науках.
4. Електронний курс 
на платформі 
університету: Основи 
вищої математики для 
біологів.
5. Електронний курс 
на платформі 
університету: 
Фінансовий аналіз.
П.13
Hight School Advanced 
Math Problems

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Professional Program of 
Apprenticeship 
""Implementation of 
System Dynamic 
Approach and New 
Modern Information 
Technologies in 
Education" according to 



International 
Collaboration Project 
"Extended Learning of 
Economics with 
Dynamic Modeling", 
2021 р., 2 кредити
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 
01.10.2020–23.01.2021
Курси 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності», 5 
кредитів

82338 Туваков 
Аразнепес 
Нурнепесови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 

фізичної 
культури, рік 
закінчення: 

1980, 
спеціальність:  

39 Фізичне 
виховання

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

Публікації
1. Спорт у вищих 
навчальних закладах : 
[навч. посібник] / 
[Сіренко Р.Р., Семен 
Б.В., Нікітенко С.А., 
Туваков А.М. та ін.] ; 
за заг. ред. Р.Р. 
Сіренко. – Дрогобич : 
Коло, 2019. – 420 с.
2. Шукатка О.В. 
Формування свідомої 
мотивації на здоровий 
спосіб життя молоді / 
О.В. Шукатка,  А. 
Туваков // Сучасна 
наука: проблеми, 
перспективи, 
інновації: матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф. (Вінниця, 11-12 
лист. 2020 р.). – 
Вінниця, 2020. – С. 
117–118.
3. Туваков А. Фізичне 
виховання в процесі 
формування особистої 
фізичної культури 
студента / А. Туваков 
// збірник матеріалів 
першої регіональної 
електронної 
студентської 
конференції 
«Актуальні проблеми 
фізичної культури, 
спорту, фізичної 
терапії та ерготерапії в 
сучасному 
суспільстві». ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 



Василя Стефаника». 
Івано-Франківськ, 
2020. С. 6–7
4. Володимир Ярема. 
Роль фізичної 
культури в житті 
студентів / Володимир 
Ярема, Араз Туваков 
// Фундаментальные и 
прикладные 
исследования : 
современные научно-
практические 
решения и подходы : 
Сб. материал. ІІ-й 
международной 
научн.-практ. 
конференц. – Баку, 
2017. – С. 442–444.
5. Семен Богдан. 
Обгрунтування та 
виведення трьох 
типових груп борців 
за манерою ведення 
поєдинку / Богдан 
Семен, Ярослав 
Лапуць, Араз Туваков 
// Теоретико-
методичні основи 
організації фізичного 
виховання молоді : 
Матер. ХІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
присвяченої 70-річчю 
кафедри фізичного 
виховання та спорту / 
за заг. ред. Сіренко 
Р.Р. – Л. : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – С. 72–
73.
6. Ярема В.І. Тенденції 
і перспективи 
розвитку фітнесу в 
Україні / В.І. Ярема, 
А.М. Туваков // 
Науковий часопис 
“Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури”. – К. : Вид-
во НПУ імені М.П. 
Драгоманова, 2017. – 
Випуск 5 К (86)17.  – С. 
347–351.

Стажування та 
професійний 
розвиток:
ЛДУФК, 1.03.2017-
31.03.2017 Наказ 
№474 від 10.02.2017; 
довідка № 418 від 
31.03.2017, вид. 
ЛДУФК

185593 Панчишин 
Наталія 
Зіновіївна

Асистент 
кафедри 
класичної 
філології, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 
(латинська, 

старогрецька, 
грецька)

16 Латинська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 



24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
Статті у фахових 
виданнях України:
1) Панчишин Н.З. 
Participium як форма 
таксису/Н.З. 
Панчишин// Наукові 
записки 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету : 
[збірник]. – Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. – 
Вип. 33. – C. 73-77. 
(Index Copernicus)
2) Панчишин Н.З. 
Іменникові фрази з 
«DIES» на матеріалі 
комедій Тіта Макція 
Плавта/ 
Н.З.Панчишин // 
Вісник Запорізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць. 
Філологічні науки. 
Запоріжжя: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. - 
№ 2. – С.114-119(Index 
Copernicus)
3)Панчишин 
Н.З.Організація 
складнопідрядних 
часових речень як 
таксисної форми(на 
основі латинських 
текстів) 
/Н.З.Панчишин//Нау
кові питання 
гуманітарних наук: 
Мiжвузiвський 
збiрник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогiчного 
унiверситету iменi 
Iвана Франка.- 
Дрогобич: 
Видавничий дім 
"Гельветика", 2019. – 
Вип. 25. –С.109-
117(Index Copernicus)
4) Панчишин 
Н.З.Темпоральні 
складнопідрядні 
речення зі значенням
неодночасності у 
латинській мові 
/Н.З.Панчишин// 
Сучасні тенденції 
розвитку освіти й 
науки : проблеми та 
перспективи // 
Збірник наукових 
праць. – Львів – 
Кєльце, 2017. – Вип.1. 
С.341-345
5)Панчишин Н.З. 
Типологія таксису в 
латинській мові 
/Н.З.Панчишин//Нау
ково-виробничий 
журнал «Держава та 
регіони». Серія: 
Гуманітарні науки.- 
Запоріжжя: 



Класичний приватний 
університет, 2018.- 
Вип.1(52).- С. 89-
94(ISSN1813-341X)
участь у конференціях 
і семінарах
6) Панчишин Н.З. 
Структурна 
організація 
функціонально-
семантичного поля 
темпоральності (на 
базі латинської 
мови)/Н.З.Панчишин
/ Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університуту. Серія 
«Перекладознавство 
та міжкультурна 
комунікація».- 
Херсон: Вид. дім 
«Гельветика», 2016.- 
Вип.4.- С.93-97

П.3
Навчальні посібники:
1) Панчишин Н.З. 
Латинська мова та 
основи біологічної 
термінології(за 
професійним 
спрямуванням) 
[Електронний ресурс]: 
електронний 
навчальний курс / 
Н.З.Панчишин, Н.Г. 
Ревак.; система 
управління 
електронними 
курсами ДВНЗ «ЛНУ 
ім. І. Франка». – 
Режим доступу: 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=3920
2) Панчишин Н.З. 
Латинська мова 
(Англійська мова та 
література. 
Англійський 
переклад.) 
[Електронний ресурс]: 
електронний 
навчальний курс / 
Н.З.Панчишин; 
система управління 
електронними 
курсами ДВНЗ «ЛНУ 
ім. І. Франка». – 
Режим доступу: 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=3882

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Стажування: ЛНМУ 
імені Данила 
Галицького, кафедра 
латинської та 
іноземних мов, з 
20.10.2020 по 
30.11.2020. Наказ № 
3029-з від 20.10.2020.

198709 Козолуп 
Марія 

Доцент, 
Основне 

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
спеціаліста, 

24 Іноземна мова Академічна та 
професійна 



Степанівна місце 
роботи

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

кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П.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)
• Козолуп М. Система 
інтегрованої 
дисциплінарно-
академічної 
комунікативної 
підготовки студентів в 
університетах США як 
педагогічна 
технологія. 
Людинознавчі студії: 
зб. наук. праць ДДПУ 
імені Івана Франка. 
Серія «Педагогіка». 
2018. Вип. 7. № 39. С. 
130‒144. 
https://doi.org/10.2491
9/2313-
2094.7/39.123557 . 
(Фахове видання 
категорії Б, Index 
Copernicus)
• 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 
• Bordun O., Kozolup 



M. (2018). SWOT 
Analysis of Lviv Tourist 
Destination and Key 
Indicators of its 
Sustainability. Studia 
Periegetica, 4(24), 37–
58;  
https://doi.org/10.2634
9/st.per.0024.03 
(Index Copernicus)
• 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 
(Scopus, Web of 
Science).
• Ivasiv, N.S., Kozolup, 
M.S., Oleniuk, O.V., 
Rubel, N.V., Skiba, N.Y. 
(2020). Current 
methods for assessing 
the level of foreign 
language proficiency of 
university students. 
International Journal of 
Learning, Teaching and 
Educational Research, 
19(10), 304–322. 
(Scopus) 
https://doi.org/10.2680
3/ijlter.19.10.17  
• Козолуп М. С., Комар 
Р. І. (2020). Навчання 
академічного письма у 
вищій школі: 
теоретико-
методологічні засади. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук, 
2(29), 220–225. 
(Категорія Б, Index 
Copernicus, ICI 
Journals Master List) 
https://doi.org/10.2491
9/2308-
4863.2/29.209471
• Bordun, O., Kozolup, 
M. (2022). Using 
cognitive mapping 
method to track down 
tourism students’ 
spatial orientation 
regarding tourist 
attractions in the city of 
Lviv (Ukraine). Prace 
Komisji Geografii 
Przemysłu Polskiego 
Towarzystwa 
Geograficznego [Studies 
of the Industrial 
Geography Commission 
of the Polish 
Geographical Society], 
36(1), 138–154. doi: 
https://doi.org/10.2491
7/20801653.361.9 
(Web of Science).

П.3

• Микитенко Н. О., 



Козолуп М. С., Рожак 
Н. В. (2020). Основи 
англомовної 
академічної 
комунікації для 
студентів та аспірантів 
природничих 
спеціальностей : навч. 
посібник. 2-ге вид. 
випр. і допов. Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка. 226 с.
• Козолуп М.С., Івасів 
Н.С. Електронний 
курс «Англійська мова 
за професійним 
спрямуванням (Рівень 
С1) для 
спеціальностей 101 
«Екологія», 183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища»». 
Протокол № 236-21 
від 21.12.2021р.

Стажування та 
професійний 
розвиток:
• Наукове стажування 
при Педагогічному 
факультеті 
Варшавського 
університету 
(Республіка Польща), 
16.04.2018-22.04.2018, 
наказ ректора ЛНУ ім. 
І. Франка № 905 від 
16.03. 2018 р.
• Науково-педагогічне 
стажування в рамках 
міжнародного проєкту 
Програми 
Балтійського 
університету «BUP 
Teachers Course on 
Education for 
Sustainable 
Development (ESD) in 
Higher Education [Курс 
з освіти для сталого 
розвитку для 
викладачів ЗВО]» 
(вересень 2019 – 
березень 2020 року, 
очно-дистанційна 
форма) в обсязі 133 
годин (5 кредитів 
ЄКТС) при Центрі 
неперервної освіти 
Університету «Обу 
Акедемі», м. Обу, 
Фінляндія.
• Стажування з 
підвищення 
кваліфікації на тему 
«Перевірка відкритих 
завдань 
сертифікаційної 
роботи ЗНО з 
іноземних мов» при 
Комунальному 
закладі Львівської 
обласної ради 
«Львівський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» з 
10.03.2021 по 
17.03.2021 р. (6 год. 
навчання з 



використанням 
дистанційних 
технологій)
• Участь у проєкті 
“Digital Learning for 
Sustainable 
Development in 
Ukraine (Дистанційне 
навчання задля 
сталого розвитку в 
Україні)”, в рамках 
програми Німецької 
служби академічних 
обмінів (DAAD) під 
патронатом 
Університету 
прикладних наук м. 
Гамбург (HAW 
Hamburg),  01.07.2022 
- 30.12.2022. В рамках 
проєкту – стажування 
при Університеті 
прикладних наук м. 
Гамбург (HAW 
Hamburg), м. Гамбург, 
ФРН, 19.08.2022 – 
29.08.2022. Наказ 
ректора ЛНУ ім. І. 
Франка № 3255 від 
22.08.2022 р.  

Член Видавничої ради 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка

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 Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П.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)
• Козолуп М. Система 
інтегрованої 
дисциплінарно-
академічної 
комунікативної 
підготовки студентів в 
університетах США як 
педагогічна 
технологія. 
Людинознавчі студії: 
зб. наук. праць ДДПУ 
імені Івана Франка. 
Серія «Педагогіка». 
2018. Вип. 7. № 39. С. 
130‒144. 
https://doi.org/10.2491
9/2313-
2094.7/39.123557 . 
(Фахове видання 
категорії Б, Index 
Copernicus)
• 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 
• Bordun O., Kozolup 
M. (2018). SWOT 
Analysis of Lviv Tourist 
Destination and Key 
Indicators of its 
Sustainability. Studia 
Periegetica, 4(24), 37–
58;  
https://doi.org/10.2634
9/st.per.0024.03 
(Index Copernicus)
• 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 
(Scopus, Web of 
Science).
• Ivasiv, N.S., Kozolup, 
M.S., Oleniuk, O.V., 
Rubel, N.V., Skiba, N.Y. 
(2020). Current 
methods for assessing 
the level of foreign 
language proficiency of 
university students. 
International Journal of 
Learning, Teaching and 
Educational Research, 
19(10), 304–322. 
(Scopus) 
https://doi.org/10.2680
3/ijlter.19.10.17  



• Козолуп М. С., Комар 
Р. І. (2020). Навчання 
академічного письма у 
вищій школі: 
теоретико-
методологічні засади. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук, 
2(29), 220–225. 
(Категорія Б, Index 
Copernicus, ICI 
Journals Master List) 
https://doi.org/10.2491
9/2308-
4863.2/29.209471
• Bordun, O., Kozolup, 
M. (2022). Using 
cognitive mapping 
method to track down 
tourism students’ 
spatial orientation 
regarding tourist 
attractions in the city of 
Lviv (Ukraine). Prace 
Komisji Geografii 
Przemysłu Polskiego 
Towarzystwa 
Geograficznego [Studies 
of the Industrial 
Geography Commission 
of the Polish 
Geographical Society], 
36(1), 138–154. doi: 
https://doi.org/10.2491
7/20801653.361.9 
(Web of Science).

П.3
• Микитенко Н. О., 
Козолуп М. С., Рожак 
Н. В. (2020). Основи 
англомовної 
академічної 
комунікації для 
студентів та аспірантів 
природничих 
спеціальностей : навч. 
посібник. 2-ге вид. 
випр. і допов. Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка. 226 с.
• Козолуп М.С., Івасів 
Н.С. Електронний 
курс «Англійська мова 
за професійним 
спрямуванням (Рівень 
С1) для 
спеціальностей 101 
«Екологія», 183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища»». 
Протокол № 236-21 
від 21.12.2021р.

Стажування та 
професійний 
розвиток:
• Наукове стажування 
при Педагогічному 
факультеті 
Варшавського 
університету 
(Республіка Польща), 
16.04.2018-22.04.2018, 
наказ ректора ЛНУ ім. 
І. Франка № 905 від 
16.03. 2018 р.
• Науково-педагогічне 
стажування в рамках 
міжнародного проєкту 



Програми 
Балтійського 
університету «BUP 
Teachers Course on 
Education for 
Sustainable 
Development (ESD) in 
Higher Education [Курс 
з освіти для сталого 
розвитку для 
викладачів ЗВО]» 
(вересень 2019 – 
березень 2020 року, 
очно-дистанційна 
форма) в обсязі 133 
годин (5 кредитів 
ЄКТС) при Центрі 
неперервної освіти 
Університету «Обу 
Акедемі», м. Обу, 
Фінляндія.
• Стажування з 
підвищення 
кваліфікації на тему 
«Перевірка відкритих 
завдань 
сертифікаційної 
роботи ЗНО з 
іноземних мов» при 
Комунальному 
закладі Львівської 
обласної ради 
«Львівський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти» з 
10.03.2021 по 
17.03.2021 р. (6 год. 
навчання з 
використанням 
дистанційних 
технологій)
• Участь у проєкті 
“Digital Learning for 
Sustainable 
Development in 
Ukraine (Дистанційне 
навчання задля 
сталого розвитку в 
Україні)”, в рамках 
програми Німецької 
служби академічних 
обмінів (DAAD) під 
патронатом 
Університету 
прикладних наук м. 
Гамбург (HAW 
Hamburg),  01.07.2022 
- 30.12.2022. В рамках 
проєкту – стажування 
при Університеті 
прикладних наук м. 
Гамбург (HAW 
Hamburg), м. Гамбург, 
ФРН, 19.08.2022 – 
29.08.2022. Наказ 
ректора ЛНУ ім. І. 
Франка № 3255 від 
22.08.2022 р.  

Член Видавничої ради 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка

173125 Пухта Ірина 
Степанівна

Доцент 
кафедри 
філософії, 
Основне 

Філософський 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 050335, 
виданий 

19 Філософія Публікації

1.Кухта І. 
Трансформація 



місце 
роботи

28.04.2009 принципів класичної 
метафізики у 
філософській 
герменевтиці / І. 
Кухта // Вісник 
Львівського 
університету. 
Філософські науки. 
Випуск 2. Львів, 2000. 
– С. 74–79. ;
2.Кухта Ірина. 
Буттєвий смисл 
пізнання в контексті 
герменевтичної 
феноменології М. 
Гайдеґґера / І. Кухта 
// Вісник 
Харківського 
національного 
університету ім. В. Н. 
Каразіна. № 507. 
Філософія і культура. 
Харків, 2001. – С. 17–
25.
3. Кухта І. 
Фундаментальна 
онтологія М. 
Гайдеґґера як 
альтернатива 
науковому 
методологізму / І. 
Кухта // Вісник 
Львівського 
університету. 
Філософські науки. 
Випуск 3. Львів, 2001. 
– С. 123–130.
4.Пухта Ірина. 
Онтологічний статус 
мови у філософській 
герменевтиці / І. 
Пухта // Вісник 
Львівського 
університету. 
Філософські науки. 
Випуск 10. Львів, 
2007. – С. 140–150.
5. Пухта І.С. 
Трансформація 
класичної концепції 
суб’єкта у 
герменевтичній 
онтології М. 
Гайдегера // 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Трансформація 
парадигм мислення і 
концепцій знання» – 
Львів, 2011. – С.70-81.
6.Пухта І. Філософська 
герменевтика: шлях 
від методу до 
універсального 
аспекту філософії» // 
Вісник Львівського 
університету. Серія: 
філософські науки. № 
18, 2016 – С. 211-220. – 
(0,5 д.а).

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Львівська національна 
музична академія 
імені Миколи 
Лисенка, 22.03.2019 - 



22.04.2019 р., довідка 
№123

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

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П.1.
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)

П.3
1. Власевич Т. 
Національна 
ідентичність та 



сакральні сигнатури 
українського народу / 
Становлення нової 
соціокультурної 
дійсності в Україні : 
Колективна 
монографія; [за заг. 
ред. В.П. Мельника]. 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. 
С.191–219.

П.4.
Розроблений 
електронний курс 
“Ділова етика” на 
платформі Moodle, 
робочі програми 
навчальних дисциплін 
та силабуси (“Ділова 
етика”, “Міжкультурна 
комунікація”, “Історія 
української культури”, 
"Культура країн 
Центральної та 
Східної Європи" та 
інші)

П.9
Експертка з 
акредитації освітніх 
програм 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти

- 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.
- 04.05.-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.

П.12
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.

П.14
Одна з кураторів 
Наукового товариства 
культурологів «Гілея» 
філософського 
факультету 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка

П.19
Членкиня Наукового 
товариства імені 
Шевченка;
Членкиня 
Міжнародної фундації 
освітян та науковців;

Стажування та 
професійний 
розвиток:
1.Університет 
Констянтина 



Філософа в Нітрі 
(Словаччина)

Сертифікат №51772-
LA-1-2014-1-SK-
E4AKA1-ECHE 
виданий 27 вересня 
2019 р. Стажування в 
рамках програми 
Еразмус+

2.Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка,

Свідоцтво 
№01467243/02669-20 
виданий у лютому 
2020 р. “Цифрові 
компетенції в освіті”

3.Науково-дослідний 
Інститут 
Люблінського 
науково-
технологічного парку 
(Республіка Польща)

Сертифікат ES 
№0919/2020 виданий 
7 вересня 2020 р.

“Хмарні сервіси для 
онлайн навчання на 
прикладі платформи 
ZOOM”

4. Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка

Сертифікат №1359 
виданий 19 вересня 
2020 р. IV Фестиваль 
освітнього лідерства

“Clever”

“Рости, не можна 
зупинитися!”

5. Українська 
асоціація фахівців з 
інформаційних 
технологій,

Сертифікат № ПК-К 
21-02/038 виданий 25 
лютого 2021 р. 
“Інновації в освіті, 
бізнесі, ІТ та культурі: 
світогляд та практичні 
кейси”

6. 2021 р. дистанційне 
міжнародне 
стажування з 
трансферу технологій 
GUTT.INUP в рамках 
проєкту DAAD 
“Партнерство 
університетів України 
та Німеччини з 
трансферу 
технологій”. 
Сертифікат 
0124/GUTT.INUP/2021
(180 год., 6 кредитів)

7. 2022 р. програма 



“Вдосконалення 
викладацької 
майстерності”, 
Модуль 1 “Soft Skills 
компетенції 
викладача вищої 
школи”, ЛНУ ім. І. 
Франка, Сертифікат 
СВ №0019-2022 (30 
год., 1 кредит)

8. Вроцлавський 
Університет 
(Республіка Польща)

Підтвердження 
видане 25 вересня 
2022 р. Стажування в 
рамках програми 
Еразмус+ (Staff 
Training Mobility)

9. 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”.

10.Сертифікат про 
підтвердження рівня 
володіння 
англійською мовою 
відповідно до 
Загальноєвропейськи
х Рекомендацій з 
мовної освіти (CEFR 
В2). Сертифікат 
Pearson №0111 - 
13.12.2022 р.

11. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації 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) - 
26.12.2022 р.

128280 Генега 
Роман 
Ярославович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Історичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 044581, 
виданий 

17.01.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 

20 Історія 
України

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 



026282, 
виданий 

20.01.2011

ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності»
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
Генега Р. Поміж їжею 
та насолодою ( 
алкогольні та 
безлкогольні 
особливості 
радянського Львова 
1944 1953 рр.// 
//Вісник Львівського 
університету. Серія 
історична. – Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2017. Спецвипуск до 
60-річчя професора 
Олексія Сухого / За 
редакцією Ігора 
Підкови, Романа 
Тарнавського. 
С.339−355.
Genega R.           
Radzieckie oznaczanie 
przestrzeni miejskiej 
lwowa w latach 1944–
1953 // Rocznik 
przemyski. Przemyśl, 
2017. – T. 53. – 
Historia. – Z. 1 (20). –
S.179 – 200. (1,3 друк. 
арк.);
Генега Р. Система 
громадського 
харчування 
повоєнного Львова: 
старі та нові практики 
// УІЖ 2019 – № 3 
(№546) [Київ]. С. 49-
73. Web of Science Core 
Collection;
Генега Р. Між 
капіталізмом та 
соціалізмом: львівські 
продуктові базари в 
часи пізнього 
сталінізму // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
історична. 
Спеціальний випуск: 
На пошану професора 
Романа Шуста. За ред. 
І. Підкови, Р. 
Сіромського, Р. 
Тарнавського. Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2019. С. 410-419.
Genega R. Przyjaciele 
czy wrogowie? Relacje 
między studentami a 
wykładowcami 
lwowskich uczelni w 
latach 1944–1953. 
Środowisko studenckie 
w krajach bloku 
sowieckiego 1945–
1990, red. Kamil 
Dworaczek i Krzysztof 
Łagojda, Wrocław–
Warszawa 2020, 664 s., 
ISBN druk 978-83-
8098-991-7. S. 63 77.



П.3
Генега Р.Я. Львів: нові 
міщани, студенти та 
режим 1944 1953 рр. 
ЛНУ ім. Івана Франка. 
Монографія. Львів, 
2015. «Афіша». 320 с. 
(14,2 др. арк.)
П.4
Качараба 
С.П.,Голубко В. Є., 
Генега Р.Я., та ін. 
Плани семінарських 
занять з курсу 
Історичне 
краєзнавство для 
студентів другого 
курсу. Львів: ЛНУ, 
2007. 23 с.
Голубко В.Є., Середяк 
А. В., Генега Р. Я., та 
ін. Історичне 
краєзнавство. 
Напрямки та методи 
історико-краєзнавчих 
досліджень. Курс 
лекцій. Частина ІІ. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 306 с. 
(Розділи: 
Містознавство с. 23 32; 
Ментальність, звичаї, 
соціонормативна 
культура. с. 73 87. 
Голубко В.Є., Федик 
І.І., Генега Р.Я., та ін. 
Плани семінарських 
занять з курсу Історія 
України для студентів 
неісторичних 
спеціальностей. 
Метод. посіб. Львів: 
ЛНУ, 2020.
П.7
Рецензент та член 
разової 
спеціалізованої ради 
ДФ 35.051.012 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка

Стажування та 
професійний 
розвиток.
Інститут 
народознавства НАН 
України, 5 квітня – 17 
травня 2021 р. Довідка 
від 17.05.21р. №112 
Програма: 
вдосконалення 
методів історико-
краєзнавчих 
досліджень

102995 Назарук 
Катерина 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

070405 
Зоологiя, 
Диплом 

10 Зоологія 
хордових

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 



кандидата наук 
ДK 014187, 

виданий 
31.05.2013

діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Tymkiv I. Collection 
of bumblebees 
(Hymenoptera, Apidae, 
Bombus Latreille, 1802) 
in Zoological Museum 
of Ivan Franko National 
University of Lviv / 
Tymkiv I., Shydlovskyy 
I., Nazaruk K., 
Zatushevskyy A. // 
Visnyk of L’viv Univ. 
Biology Series. – 2018. 
– Is. 77. – P. 124-128. 
(Web of science) / 
http://prima.lnu.edu.u
a/faculty/biologh/wis/
wis.htm
2. Dykyy І.V. Features 
of Chronology and 
Breeding Success of 
Pygoscelis papua and P. 
аdeliae (Spheniscidae) 
Penguins in the 
Wilhelm Archipelago 
(CCAMLR Subarea 
48.1) / І.V. Dykyy, G.P. 
Milinevsky, О.L. 
Savitsky, D.G. 
Lutsenko, P.B. 
Khoetsky, M.F. 
Veselsky, V.M. Smagol, 
Ye.O. Dykyy, A.О. 
Dzhulay, J.V. Tsaryk, 
К.М. Nazaruk, А.Т. 
Zatushevsky, А.О. 
Simon, M.А. Telipska // 
Ukrainian Antarctic 
Journal. – 2018. № 1 
(17). – Р. 130–147.
3. Назарук К. 
Oceanological and 
Hydrobiological 
Studies. 2022. - № 
51(1). – Р.1-9 
Зоопланктон водних 
об’єктів Рівненського 
природного 
заповідника / Назарук 
К., Журавчак Р. // 
Гідробіологічний 
журнал. − 2021. − Т.57. 
№ 5. – С. 16−26.
4. Kvach Y. Parasites of 
the invasive Chinese 
sleeper Percсottus glenii 
(Actinopterygii: 
Odontobutidae) in the 
region of the first 
introduction of the 
Carpathian population 
/ Y. Kvach, Y. 
Kutsokon, M. Janáč, I. 
Dykyy, N. Dzyziuk, I. 
Dudliv, K. Nazaruk// 
Oceanological and 
Hydrobiological 
Studies. 2022. - № 
51(1). – Р.1-9.
5. 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.

Статті у фахових 
виданнях
1. Царик Й.В. 
Інформаційне 
повідомлення про 
проведення 
міжнародної 
зоологічної 
конференції  «Фауна 
України на межі XX-
XXI ст. Стан і 
біорізноманіття 
екосистем 
природоохоронних 
територій», 
присвячена 220 
річниці від дня 
народження О. 
Завадського / Царик 
Й.В., Назарук К.М., 
Решетило О.С., 
Шидловський І.В. // 
Біологічні студії / 
Studia biologica. 2019. 
– 13 (2). – С. 131–132.
2. Царик Й.В. Видове 
різноманіття 
безхребетних 
(Іnvertebrata) на  
маршрутах 
зоологічної практики 
студентів у Західній 
Чорногорі (Українські 
Карпати) / Царик 
Й.В., Решетило О.С., 
Назарук К.М., Лєснік 
В.В. // Біологічні 
студії / Studia 
biologica. 2020. – 14 
(2). – С. 137–150.

П.3.
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. Адвентивні види 
хребетних тварин на 
території України: 
методичні вказівки до 
практичних занять і 
самостійної роботи 
студентів 
спеціальності 091 – 
Біологія та 014 – 
Середня освіта / укл. 



І.В. Дикий, К.М. 
Назарук, Й.В. Царик. 
– Львів: Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2018. – 
56 с.
3. «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.

П.4.
Акредитований 
електронний 
навчальний курс 
Зоологія хордових

П.19
Член 
Гідроекологічного 
товариства

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Інститут екології 
Карпат НАН України, 
березень-квітень 2018 
р, звіт розглянуто на 
засіданні кафедри 
зоології від 
23.04.2018, № 10 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» 
1.10.2020-23.01.2021. 
Сертифікат СВ № 
02070987/000075-21.

18801 Нагалєвська 
Марія 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

070303 
Бiохiмiя, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 018690, 

виданий 
17.01.2014, 

Атестат 
доцента AД 

004222, 
виданий 

26.02.2020

9 Біохімія Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
Статті, що входять у 
бази scopus/web of 
science:
Nagalievska M. Galega 
officinalis extract 
regulate the diabetes 
mellitus related 



violations of 
proliferation, functions 
and apoptosis of 
leukocytes / 
Nagalievska M., 
Sabadashka M., 
Hachkova H., Sybirna 
N. // BMC 
Complementary and 
Alternative Medicine. – 
2018. – Vol. 18, No. 4. – 
13 р. (IF – 2.288). 
(Scopus, Web of 
Science Core 
Collection) DOI: 
https://doi.org/10.1186
/s12906-017-2079-3
Nagalievska M. 
Functional activities of 
neutrophils in diabetic 
rats are changed by 
yacon extracts / M. 
Nagalievska, M. 
Sabadashka, H. 
Hachkova, N. Sybirna 
// Clinical diabetology. 
– 2019. – Vol 8, No 5. – 
248–253. (Scopus, Web 
of Science Core 
Collection) DOI: 
https://doi.org/10.5603
/dk.2019.0023
Sabadashka, M. 
Tyrosine nitration as a 
key event of signal 
transduction that 
regulates functional 
state of the cell. / 
Sabadashka, M., 
Nagalievska, M. and 
Sybirna, N. // Cell Biol 
Int. – 2021. – Vol 45, 
Iss 3 – 481–497 (IF – 
2.127) (Scopus, Web of 
Science Core 
Collection) 
https://doi.org/10.1002
/cbin.11301
Hachkova H. . 
Medicinal Plants Galega 
officinalis L. and Yacon 
Leaves as Potential 
Sources of Antidiabetic 
Drugs / Hachkova H, 
Nagalievska M, Soliljak 
Z, Kanyuka O, 
Kucharska AZ, Sokół-
Łętowska A, 
Belonovskaya E, Buko 
V, Sybirna N.// 
Antioxidants. – 2021. – 
10(9):1362  (IF – 6.312) 
Q2 (Scopus, Web of 
Science Core 
Collection) 
https://doi.org/10.3390
/antiox10091362
34. Nagalievska M.R. 
Influence of high-
carbohydrate and high-
lipid diet on the 
enzymatic link of 
antioxidant protection 
and the level of 
oxidatively modified 
proteins and lipids in 
rat erythrocytes. / M.R. 
Nagalievska, T.S. 
Petryn, N.O. Sybirna // 
Cytol. Genet. – 2022. – 
56. – P. 1–8. (IF – 



0,579) Q4 (Scopus, Web 
of Science Core 
Collection) 
https://doi.org/10.3103
/S009545272201008X   

Статті у фахових 
виданнях:
Горбулінська О. Вплив 
екстрактів і суспензій 
якона (Smallanthus 
sonchifolia) на зміни 
структури 
вуглеводних 
детермінант 
глікокон’югатів 
мембран еритроцитів 
за умов 
експериментального 
цукрового діабету / О. 
Горбулінська, М. 
Нагалєвська, Л. 
Міщенко, Н. Сибірна 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
біологічна. – 2018. – 
Вип. 79. – С. 3–14. 
DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/vlubs.2018.79.01
Nagalievska M. Zmiany 
aktywności neutrofili u 
szczurów z cukrzycą 
pod wpływem 
ekstraktów z yaconu / 
M. Nagalievska, M. 
Sabadashka, H. 
Hachkova, N. Sybirna 
// Diabetologia 
Praktyczna – 2019. – 
Vol 5, No 5. – 276–281. 
(Scopus) 
Petryn T.S., Nagalievska 
M.R., Sybirna N.O. 
Comparison of high-fat 
and high-carbohydrate 
diets for obtaining an 
experimental model of 
metabolic syndrome / 
T.S. Petryn, M. R. 
Nagalievska, N. O.  
Sybirna // Studia 
Biologica – 2021. – Vol 
15, No 1. – 14. 
https://doi.org/10.3097
0/sbi.1501.642
П.3
Монографії:
M. Nagalievska, H. 
Hachkova, N. Sybirna 
Galega officinalis L. and 
Immunological Status 
in Diabetes Mellitus / 
Metformin / Ed. By Dr. 
A. P. Stoian, Dr. M. 
Rizzo. – London, 
United Kingdom., 
IntechOpen, –  2020. – 
Р. 75-95.
M. Nagalievska, M. 
Sabadashka and N. 
Sybirna. Red Wine and 
Yacon as a Source of 
Bioactive Compounds 
with Antidiabetic and 
Antioxidant Potential. 
IntechOpen, –  2021. 
[Online First], DOI: 
10.5772/intechopen.94
042.
Підручники:



Функціональна 
біохімія : підручник : 
[для студ. вищ. навч. 
закл.] / [Н. О. Сибірна, 
Г. Я. Гачкова, І. В. 
Бродяк, К. А. Сибірна, 
М. Р. Хохла, М. В. 
Сабадашка] ; за ред. 
проф. Н. О. Сибірної. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
644 с. – (Серія 
«Біологічні Студії»).
П.4
Навчально-методичні 
посібники:
Великий практикуму з 
біохімії. Методи 
дослідження системи 
крові. Частина ІV: 
навчальний посібник 
для студентів 
біологічного 
факультету / М.Р. 
Нагалєвська, І. В. 
Бродяк, Н. О. Сибірна 
– Львів:Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2019. – 
104 с 
Механізми 
біохімічних реакцій : 
навч. посіб. : [для 
студ. вищ. навч. закл.] 
/ [Н. О. Сибірна, Г. Я. 
Гачкова, Г. О. Стасик, 
І. В. Бродяк, М. Р. 
Нагалєвська, М. В. 
Сабадашка, М. Я. 
Люта, Я. П Чайка, Н. І. 
Климишин, К. П. 
Дудок] ; за ред. проф. 
Н.О. Сибірної. – 
Видання третє, 
доповнене. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. – 320 с. 
– Серія «Біологічні 
Студії».

П.9
Член секції експертної 
ради МОН за фаховим 
напрямом Секція 9 
«Охорона здоров’я: 
нові речовини та 
матеріали для 
профілактики та 
лікування, розвиток 
біотехнологій та 
обладнання для 
якісного медичного 
обслуговування» 
затверджено наказом 
Міністерства освіти і 
науки України від 
22.09.2021 р. № 1014

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Сертифікат про 
підтвердження рівня 
володіння 
англійською мовою на 
рівні С2 відповідно до 
Загальноєвропейськи
х Рекомендацій з 
мовної освіти 
(сертифікат № ОД 



02071010/0693-19, від 
7 жовтня 2019 року).
Курс «Наукова 
комунікація в 
цифрову епоху» 
Національного 
Університету «Києво-
Могилянська 
академія» (3 кредити 
ЄКТС, від 03 липня 
2020, посилання на 
сертифікат 
https://courses.promet
heus.org.ua: 
18090/cert/418c83b4cd
254ba1bd7082cb906137
bd).
Програма 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» в 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка (6 
кредитів ЄКТС, 
сертифікат № СВ № 
02070987/000073-21).
Спецкурс «Діджитал-
інструменти для 
дистанційного 
навчання» у 
Національному центрі 
«Мала Академія Наук 
України» (0,5 кредитів 
ЄКТС, сертифікат № 
001139, від 
05.05.2021).

ІІ –й рівень членства 
Львівської Системи 
Дослідників 2019
Стипендіат Кабінету 
Міністрів України 
(стипендія для 
молодих вчених) у 
2020 – 2022 рр. 
(Наказ комітету з 
державних премій 
України  в галузі 
науки і техніки від 12 
травня 2020 року № 
9/01-11)

41279 Гачкова 
Галина 
Ярославівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029831, 
виданий 

08.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023650, 
виданий 

09.11.2010

18 Хімія 
біоорганічна

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Nagalievska M. 
Galega officinalis 
extract regulate the 
diabetes mellitus 



related violations of 
proliferation, functions 
and apoptosis of 
leukocytes / 
Nagalievska M., 
Sabadashka M., 
Hachkova H., Sybirna 
N. // BMC 
Complementary and 
Alternative Medicine. – 
2018. – Vol.  18, No. 4. 
– 13 р. (Scopus, імпакт-
фактор – 2,288).
2. Nagalievska M. 
Functional activities of 
neutrophils in diabetic 
rats are changed by 
yacon extracts / M. 
Nagalievska, M. 
Sabadashka, H. 
Hachkova, N. Sybirna 
// Clinical diabetology. 
– 2019. – Vol. 8, No 5. 
– 9 p. (IF – 0,140). 
(Google Scholar).
3. Nagalievska M., 
Hachkova H., Sybirna 
N. Galega officinalis L. 
and Immunological 
Status in Diabetes 
Mellitus / Book 
Metformin / Ed. By Dr. 
A. P. Stoian, Dr. M. 
Rizzo. –  IntechOpen, 
2020, 75–95. ISBN: 
978-1-83880- 427-5.
4. Hachkova H. 
Medicinal Plants Galega 
officinalis L. and Yacon 
Leaves as Potential 
Sources of Antidiabetic 
Drugs / H. Hachkova, 
М. Nagalievska, Z. 
Soliljak, O. Kanyuka, 
A.-Z. Kucharska, A. 
Sokół-Łętowska, E. 
Belonovskaya, V. Buko, 
N. Sybirna // 
Antioxidants. –  2021. 
Vol. 10, Is. 9. – 1362. 
(Scopus, імпакт-
фактор – 6,312).
5. Furtak Kh. Ye., 
Hachkova H. Ya., 
Sybirna N. O. The effect 
of Galega officinalis L. 
extract on the content 
of the advanced 
glycation end products 
and their receptors in 
rat leukocytes under 
experimental diabetes 
mellitus // Studia 
Biologica. – 2021. Vol. 
15, No 4. – P. 49–58. 

П.3

Сибірна Н. О. , 
Гачкова Г. Я. , Бродяк 
І. В. , Сибірна К. А., 
Хохла М. Р., 
Сабадашка М. В. 
Функціональна 
біохімія : підручник  / 
за ред. проф.  
Сибірної Н. О. – Львів 
: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 644 с. 

Механізми 



біохімічних реакцій : 
навч.-методич. посіб. : 
[для студ. вищ. навч. 
закл.] / [Н. О. Сибірна, 
Г. Я. Гачкова, Г. О. 
Стасик, І. В. Бродяк, 
М. Р. Нагалєвська, М. 
В. Сабадашка, М. Я. 
Люта, Я. П Чайка, Н. І. 
Климишин, К. П. 
Дудок] ; за ред. проф. 
Н.О. Сибірної. – 
Видання третє, 
доповнене та 
перероблене. – Львів : 
Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. – 320 с.
Nagalievska M., 
Hachkova H., Sybirna 
N. Galega officinalis L. 
and Immunological 
Status in Diabetes 
Mellitus / Book 
Metformin / Ed. By Dr. 
A. P. Stoian, Dr. M. 
Rizzo. –  IntechOpen, 
2020, 75–95. ISBN: 
978-1-83880- 427-5.
П.7
Член спеціалізованої 
Вченої ради К 
35.051.14 по захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
біологічних наук за 
спеціальностями: 
03.00.02 – біофізика, 
03.00.04 – біохімія, 
03.00.13 – фізіологія 
людини і тварин 
(2019-2021)

Відповідальний 
виконавець теми в 
межах робочого часу 
викладачів: 
“Дослідження дії 
біологічно активних 
речовин природного 
походження з метою 
корекції патологій, що 
супроводжуються 
гіперглікемією”. 
Державний 
реєстраційний номер 
теми: 0120U101780. 
Науковий керівник: 
проф. Сибірна Н.О. 
(1.01.2020– 31.12.2024 
р.р.).

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Курси “Вдосконалення 
викладацької 
майстерності” 
(01.2020-23.2021) (6 
кредитів ECTS)

189088 Царик 
Йосиф 
Володимиро
вич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

орден Леніна 
державний 

університет ім. 
І. Франка, рік 

24 Екологія Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 



закінчення: 
1970, 

спеціальність:  
біологія-
зоологія, 
Диплом 

доктора наук 
ДT 010013, 

виданий 
20.09.1991, 

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 002276, 
виданий 

04.03.1977, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003590, 
виданий 

21.12.2001, 
Атестат 

професора ПP 
002486, 
виданий 

23.10.2003

ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
Статті у Web of Science  

1. Dykyy І.V. Features 
of Chronology and 
Breeding Success of 
Pygoscelis papua and P. 
аdeliae (Spheniscidae) 
Penguins in the 
Wilhelm Archipelago 
(CCAMLR Subarea 
48.1) / І.V. Dykyy, G.P. 
Milinevsky, О.L. 
Savitsky, D.G. 
Lutsenko, P.B. 
Khoetsky, M.F. 
Veselsky, V.M. Smagol, 
Ye.O. Dykyy, A.О. 
Dzhulay, J.V. Tsaryk, 
К.М. Nazaruk, А.Т. 
Zatushevsky, А.О. 
Simon, M.А. Telipska // 
Ukrainian Antarctic 
Journal. – 2018. № 1 
(17). – Р. 130–147. 
(Web of Science)

Статті у фахових 
виданнях
1. Царик Й.В. Ключові 
види як осередки 
формування 
біорізноманіття / Й.В. 
Царик, О.С. Решетило, 
І.Й. Царик // 
Біологічні Студії / 
Studia Biologica. – 
2019. – Т. 13 (1). – C. 
161–168. DOI: 
10.30970/sbi.1301.590
2. Царик Й.В. Видове 
різноманіття 
безхребетних 
(Іnvertebrata) на 
маршрутах 
зоологічної практики 
студентів у Західній 
Чорногорі (Українські 
Карпати) / Й.В. 
Царик, О.С. Решетило, 
К.М. Назарук, В.В. 
Лєснік // Біологічні 
студії / Studia 
biologica. – 2020. – Т. 
14(2). – С. 137–150. 
DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/sbi.1402.620
3. Шидловський І. В. 
Зміни видового 
складу куликів заходу 
України протягом 
історичного періоду 
зоологічних 
досліджень / І. В. 
Шидловський, Й. В. 
Царик // Біологічні 
студії / Studia 
biologica. – 2021. – 
15(3). – C. 73–88. 



(http://dx.doi.org/10.3
0970/sbi.1503.664).
4. 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.
5. 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.

П.3
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». 

Монографії
1. Кияк В.Г. Зміни 
структури популяцій 
рідкісних видів 
високогір’я 
Українських Карпат і 
проблеми їх 
збереження / Кияк В., 
Кобів Ю., Жиляєв Г. 
[та інші] ; за ред. 
Кияка В. Г. – Львів: 
Вид-во ННВК «АТБ», 
2018. – 280 с.
2. Куцериб Т.М. Роль 
савців-ґрунториїв у 
ґрунтоутворенні та 
рослинних сукцесіях у 
гірських системах (на 
прикладі Українських 
Карпат і Прикарпаття) 
: монографія / Т. 
Куцериб, Й. Царик. – 
Львів: ЛДУФК, 2018. – 
188 с.



П.4
Навчальні посібники 
та методичні 
рекомендації
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. Адвентивні види 
хребетних тварин на 
території України: 
методичні вказівки до 
практичних занять і 
самостійної роботи 
студентів 
спеціальності 091 – 
Біологія та 014 – 
Середня освіта / укл. 
І.В. Дикий, К.М. 
Назарук, Й.В. Царик. 
– Львів: Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2018. – 
56 с.
3. Методичні вказівки 
«Презентація 
лекційного матеріалу 
з навчальної 
дисципліни 
«Екологія»» : для 
студентів другого 
курсу за спеціальністю 
091 Біологія та 
предметною 
спеціальністю 014.05 
Середня освіта 
(Біологія та здоров’я 
людини) / Й. В Царик, 
І. Й. Царик, І. О. 
Колтун. – Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2022. – 
60 с.
П.6
Захист дисертаційної 
роботи Сусуловської 
Соломії Андріївни 
«Фітонематоди 
Longidoridae 
урбоекосистем 
Розточчя і Опілля 
(Україна): 
таксономічний склад і 
особливості 
формування фауни» 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
біологічних наук зі 
спеціальності 
03.00.08 – зоологія. 
Дата захисту – 
11.05.2021 р. Рік 
закінчення 
аспірантури – 2017 р.
П.7
Опонування 



дисертаційної роботи 
Геряка Юрія 
Миколайовича 
«Екологічні 
комплекси 
ноктуоїдних 
лускокрилих 
(Lepidoptera, 
Notuoidea) 
Українських Карпат», 
яка подана до захисту 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
біологічних наук за 
спеціальністю 
03.00.16 – екологія. 
6.05.2021 р.
П.8
Науковий керівник 
держбюджетних тем:
1. «Наукові фонди та 
музейна експозиція 
Зоологічного музею 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка» 
(0108U002575).
2. «Ценотичні зв’язки 
ключових видів як 
основа збереження та 
відтворення 
біорізноманіття 
водотоків 
Європейського 
вододілу» 
(0117U001390).
3. «Трансформація 
оселищ і її вплив на 
зообіоту заходу 
України за сучасних 
мов кліматичних 
змін» (0122U200481)

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Член редколегії 
п’ятьох фахових 
видань: Праці НТШ, 
Вісник Львівського 
університету імені 
Івана Франка (серія 
біологічна), журналу 
«Біологічністудії», 
Збірника 
«Біорізноманіття», 
журналу «Екологія та 
ноосферологія».
Заслужений професор 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 
Почесний член УБТ, 
Член НТШ, 
Дійсний член 
Лісівничої академії 
наук України, 
Дійсний член 
Української 
екологічної академії 
наук, 
Почесний доктор 
Інституту агроекології 
і економіки 
природокористування 
НААН України

401049 Хамар Ігор Декан, Біологічний Диплом 32 Зоологія Академічна та 



Степанович Основне 
місце 
роботи

факультет спеціаліста, 
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

безхребетних професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П.1
Статті в інших 
виданнях, які 
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. 
П.3
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.

П.6



Захист дисертаційної 
роботи Струс 
Василини Орестівни 
«Морфометричне, 
фенетичне та 
генетичне 
різноманіття зелених 
жаб (Pelophylax) з 
різних популяційних 
систем» на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата біологічних 
наук зі спеціальності 
03.00.08 – зоологія. 
Дата захисту – 
14.09.2019 р. Рік 
закінчення 
аспірантури – 2016 р.

П.8
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.

67742 Іванець Олег 
Романович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

орден Леніна 
державний 

університет ім. 
І. Франка, рік 
закінчення: 

1982, 
спеціальність:  

біологія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 

фізичної 
культури, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

227 Фізична 
реабілітація, 

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 019677, 
виданий 

15.12.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005288, 
виданий 

26.02.1996

40 Зоологія 
безхребетних

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1) Іванець О.Р. 
Гідроекологічні та 
кладоцерологічні 
дослідження 
професора Бенедикта 
Дибовського в 
парадигмі 
євроінтеграційних 
процесів України // 
Екологічні науки, № 3 
(22). 2018. С. 164 – 167. 
(Фахове видання. 
Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
2) Іванець О.Р. 
Таксономічна 
структура 



кладоцероценозів 
Галичини та 
прилеглих теренів за 
матеріалами 
досліджень професора 
Бенедикта 
Дибовського // 
Екологічні науки, № 4 
(23). 2018. С. 96 – 100. 
DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-9716-2018-4-
23-21 (Фахове 
видання. Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
3) Іванець О.Р. 
Таксономічна 
структура та динаміка 
популяцій роду 
Asplanchna (Rotifera: 
Monogononta) 
Українського 
Розточчя // Біол. 
вісник ЛНУ ім. І. 
Франка, 2018. Вип. 79. 
С. 114 – 121. (Фахове 
видання. Web of 
science).
4) Іванець О.Р. Fіlinia 
в спектрі раціону 
Asplanchna (Rotifera: 
Monogononta) 
рівнинних 
гідроекосистем заходу 
України // Екологічні 
науки, № 2 (25). 2019. 
С. 147 – 151. DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-9716-2019-2-
25-23 (Фахове 
видання. Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
5) Іванець О.Р. 
Гідробіологічні 
дослідження 
Бенедикта 
Дибовського на 
теренах Галичини  // 
Професор Бенедикт 
Дибовський – 
визначний дослідник 
спільної природної 
спадщини Польщі, 
Білорусі та України. 
Львів: Компанія 
"Імперіал", 2018. – С. 
134 - 147.
6) Іванець О.Р. Родина 
Daphniidae (Cladocera) 
у палітрі 
гідробіологічної 
експозиції Бенедикта 
Дибовського на 
Галицькій крайовій 
виставці 1894 року / 
О.Р. Іванець // 
Екологічні науки. – 
2019. – № 3(26). – С. 
93–98. DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-9716-2019-3-
26-18 (Фахове 
видання. Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 



International 
(Республіка Польща).
7) Іванець О.Р. Рід 
Macrothrix Baird, 1843 
(Cladocera : 
Anomopoda) в 
гідробіоценозах 
Українського 
Розточчя та 
прилеглих теренів // 
Екологічні науки, № 1 
(24). 2019. С. 97 – 101. 
DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-9716-2019-1-
24-2-19 (Фахове 
видання. Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
8) Іванець О.Р. 
Гіллястовусі раки 
(Cladocera) Галичини 
в дослідженнях 
професора А. 
Вежейського / О.Р. 
Іванець // Екологічні 
науки. – 2019. – № 
4(27). – С. 166–170. 
DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-9716-2019-4-
27-25 (Фахове 
видання. Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
9) Іванець О.Р. Рід 
Diaptomus Westwood, 
1836 (Copepoda : 
Calanoida :  
Diaptomidae) у 
дослідженнях 
професора А. 
Вежейського на 
теренах Галичини // 
Екологічні науки, № 4 
(37). 2021. С. 171 – 177. 
DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2021.eco.4-37.26 
(Фахове видання)
10) 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. (Фахове 
видання. Web of 
science)
11) Іванець О. Р. 
Фауністична 
характеристика 
угруповань 



коловерток (Rotifera : 
Rotatoria) водойми 
Глинна Наварія / 
Іванець О. Р. // 
Екологічні науки. - 
2022. - Т.41, №2 - С. 
119-124. - DOI: 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2022.eco.2-41.20. 
(Фахове видання. 
Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
12) Іванець О. Р. 
Таксономічна 
структура та фауна 
гіллястовусих раків 
(Crustacea : Cladocera) 
водойми Глинна 
Наварія. Екологічні 
науки. 2022. № 3 (42). 
С. 147–150. DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2022.eco.3-42.24 
(Фахове видання. 
Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
13) Іванець О. Р. 
Фауністична 
характеристика і 
таксономічна 
структура угруповань 
веслоногих раків 
(Crustacea, Copepoda) 
водойми Глинна 
Наварія. Екологічні 
науки. 2022. № 5 (44). 
С. 197–200. DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2022.eco.5-44.29 
(Фахове видання. 
Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).

П.3
1) Ivanets O. R. The 
fauna of Rotatoria and 
microcrustaceans 
(Cladocera, Copepoda) 
of the Ukrainian 
Roztocze and its 
surroundings // 
Development of natural 
sciences in countries of 
the European Union 
taking into account the 
challenges of XXI 
century: Collective 
monograph. Lublin : 
Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”, 2018. Р. 
183 – 196.

2) Ivanets O.R. Patterns 
of taxonomic structure 
and ecomorphology 
Chydoridae, Dybowski 
& Grochowski, 1894 
(Cladocera: 



Anomopoda) of the 
Ukrainian Roztocze and 
its surroundings // 
Scientific achievements 
of countries of Europe 
in the field of natural 
sciences: Collective 
monograph. 
Sandomierz, Poland. 
Riga : Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”, 
2018. P. 1 - 16.

3) Ivanets O.R. Daphnia 
and Ceriodaphnia 
(Cladocera: 
Anomopoda) in the 
conditions of the flat 
hydroecosystems of 
Western Ukraine // 
Actual problems of 
natural sciences: 
modern scientific 
discussions: Collective 
monograph. Riga : 
Izdevniecība “Baltija 
Publishing”, 2020. P. 
261–274.

П.4
1) Іванець О.Р. 
Систематика та 
фауністика 
гіллястовусих раків 
(Cladocera). 
Навчально-
методичний посібник. 
Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка, 2019. – 384 с. 
2) Іванець О.Р. Теорія 
еволюції. Навчальний 
посібник. Львів : ЛНУ 
ім. І. Франка, 2019. – 
104 с.

3) «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.

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Підвищував 
кваліфікацію у Центрі 
доуніверситетської та 
сертифікаційної 
освіти Інституту 
післядипломної освіти 
та доуніверситетської 
підготовки 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка з 22 



січня 2018 р. до 26 
січня 2018 р. за 
спеціальностями: 
Зоологія, 
Протозоологія. 
(Стажування за 
фахом. Психолого-
педагогічний цикл). 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації: ПК 
01467243/02373-18. 
Реєстраційний № 
01467243/02373-18 
(від 26 січня 2018 р.)
Свідоцтво № МК 
01467243/060554-18 
(від 29.06.2018) про 
рівень В2 («upper-
intermediate  -  вище 
середнього») з 
англійської мови 
(Центр неперервної 
освіти Інституту 
післядипломної освіти 
та доуніверситетської 
підготовки 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка)
Пройшов атестацію у 
Департаменті освіти і 
науки Львівської 
облдержадміністрації 
на підтвердження 
раніше присвоєної 
категорії “спеціаліст 
вищої категорії”. Дата 
атестації 28.04.20.
У ЛНУ ім. І. Франка з 
27 січня 2022 року до 
4 червня 2022 року 
пройшов наукове 
стажування за 
програмою 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності»,180 
год, 6 кредитів. 
Отримав сертифікат: 
СВ№0335-2022 
Протягом 27.06.22 - 
7.08.22 пройшов 
Всеукраїнське 
науково-педагогічне 
підвищення 
кваліфікації за 
програмою “Третій 
рівень освіти в 
Україні: особливості 
підготовки наукових 
та науково-
педагогічних кадрів у 
сучасних умовах 
війни”. Навчальне 
навантаження 
становить 180 годин - 
6 кредитів ЄКТС. 
Отримав Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації:  ADV-
270676-VNU від 
07.08.2022.
Протягом 3.10.22 - 
16.10.22 у ЛНУ ім І. 
Франка пройшов 
програму підвищення 
кваліфікації для 
науково-педагогічних 
працівників “Цифрові 



інструменти Google 
для освіти”. Отримав 
Сетрифікат № GDTfE-
03-Б-06633 (30 год.,1 
кредит ЄКТС). 
Протягом 29.09.22 - 
1.10.22 у ЛНУ ім. І. 
Франка пройшов 
інтенсивну програму 
підвищення 
кваліфікації у вищій 
освіті за темою 
“Міжкультурне та 
професійне 
спілкування (Cros-
cultural and 
professional 
communication). 
Отримав 
Сертифікат(30 год.,1 
кредит ЄКТС). 

-Відмінник освіти 
України. 
-Спеціаліст вищої 
категорії.
-Член Всесвітнього 
товариства 
кoпеподологів (Word 
Associacion of 
Copepodologists). 
-Член 
“Гідроекологічного 
товариства України”. 
-Член Асоціації 
випускників ЛНУ ім. І. 
Франка.
-Член журі 
«Обласного конкурсу 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів обласної МАН». 
-Член журі «ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів Львівської 
обласної МАН». 
-Член журі «Обласної 
олімпіади з екології» 
студентів біологічного 
факультету. 

24959 Брезвін 
Руслан 
Степанович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Фізичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 010939, 

виданий 
09.02.2021, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009118, 
виданий 

17.01.2001, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041555, 

виданий 
26.02.2015

9 Фізика Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. M.Ya.Rudysh, 
V.Yo.Stadnyk, 
P.A.Shchepanskyi, R.S. 
Brezvin. Structure, 
refractive and 
electronic properties of 
K2SO4:Cu2+ (3 %) 
crystals // Cuurrent 



Appl. Physics – 2021, V. 
21. – P. 80-88.
2. V. Yo. Stadnyk, R. 
B.Matviiv, M. Ya. 
Rudysh, R. S. Brezvin, 
P. A. Shchepanskyi & B. 
V. Andrievskii. 
Refractive parameters 
and band energy 
structure of K2SO4 
crystals doped with 
copper // Journal of 
Applied Spectroscopy. – 
2020. – V. 87, – P. 143–
149.
3. P. A. Shchepanskyі, 
V. M. Gaba, V. Yo. 
Stadnyk, M. Ya. 
Rudysh, R. S. Brezvіn 
and M. Pіaseckі. The 
Іnfluence of Partіal 
Іsomorphіc 
Substіtutіon on 
Electronіc and Optіcal 
Parameters of ABSO4 
Group Crystals // Acta 
Physіca Polonіca A. – 
2018. – Vol. 133, No. 4. 
– P. 819–823.
4. M. Ya. Rudysh, M. G. 
Brіk, V. Yo. Stadnyk, R. 
S. Brezvіn, P. A. 
Shchepanskyі, A. O. 
Fedorchuk, O. Y. 
Khyzhun, І. V. Kіtyk, M. 
Pіaseckі. Ab іnіtіo 
calculatіons of the 
electronіc structure and 
specіfіc optіcal features 
of ?-LіNH4SO4 sіngle 
crystals // Physіca B: 
Physіcs of Condensed 
Matter. – 2018. – Vol. 
528 – P. 37–46.
5. M. Ya. Rudysh, M. G. 
Brіk, O. Y. Khyzhun, A. 
O. Fedorchuk, І. V. 
Kіtyk, P. A. 
Shchepanskyі, V. Yo. 
Stadnyk, G. 
Lakshmіnarayana, R. S. 
Brezvіn, Z. Bak, and M. 
Pіaseckі. Іonіcіty and 
bіrefrіngence of ?-
LіNH4SO4 crystals: ab-
іnіtіo DFT study, X-ray 
spectroscopy 
measurements // RSC 
Adv. – 2017. – Vol. 7. – 
P. 6889–6901
6. Р.Матвіїв, В. 
Стадник, Р. Брезвін, 
М.Рудиш, П. 
Щепанський. Термічні 
та рефрактивні 
властивості 
домішкових кристалів 
K2SO4 в області 
фазових переходів // 
Жур. фіз. досл. – 2021. 
– Т. 25, № 2. – С. 2703.
7. Рудиш М.Я., 
Щепан-ський П.А., 
Стадник В.Й., Брезвін 
Р.С. Температурні 
дослідження 
структурних 
перетворень у 
кристалах ?-
LiNH4SO4 // Вісник 
ЛНУ, сер. Фіз. – 



2020.– Випуск 57. – С. 
46-55.
8. П. Щепанський, 
М.Рудиш, Р. Матвіїв, 
В. Стадник, Р. Брезвін, 
О. Кушнір. 
Кореляційний аналіз 
між структурними і 
рефрактивними 
параметрами 
кристалів групи 
ABSO4 // Вiсник ЛНУ, 
сер. фiз. – 2019. – Вип. 
56. – С. 112-121.
9. Shchepanskyi P.A., 
Kushnir O.S., Stadnyk 
V.Yo., Brezvin R.S. 
Structure and refractive 
properties of LiNaSO4 
single crystals // Ukr. J. 
Phys. Opt. – 2018. – 
V.19, No 3. – P.141-149.
10. Shchepanskyi P. A., 
Kushnir O. S., Stadnyk 
V. Yo., Fedorchuk A. O., 
Rudysh M. Ya., Brezvin 
R. S. Structure and 
optical anisotropy of 
K1.75(NH4)0.25SO4 
solid solution // Ukr. J. 
Phys. Opt. – 2017. – 
V.18, No 4. – P.187-197.

П.3
Монографії 1. Стадник 
В.Й. «Електронна 
поляризовність 
фероїків». 
Монографія / В.Й. 
Стадник, М.О. 
Романюк, Р.С. Брезвін 
// Видавництво ЛНУ 
ім.І.Франка, 2014. – 
306 с. 2. Брезвін Р.С. 
Оптико-електронні 
параметри кристалів 
групи сульфатів та 
цинкатів/ Р.С. 
Брезвін, В.М. Габа, 
М.О. Романюк, В.Й. 
Стадник//–Львів: 
Ліга-Прес, 2018.– 242 
с.

П. 5.
Захист докторської 
дисертації 
(09.02.2021)

П8
Співвиконавець 
держбюджетної теми: 
Фз-08Ф 
(0120U102320) 
«Трансформація 
оптико-електронних 
параметрів і структура 
нових кристалічних 
матеріалів для 
сенсорної техніки та 
оптоелектроніки»

Підвищення 
кваліфікації:
Захист докторської 
дисертації (диплом 
Доктора наук ДД № 
010939, виданий 
09.02.2021 р)



67742 Іванець Олег 
Романович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

орден Леніна 
державний 

університет ім. 
І. Франка, рік 
закінчення: 

1982, 
спеціальність:  

біологія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 

фізичної 
культури, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

227 Фізична 
реабілітація, 

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 019677, 
виданий 

15.12.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005288, 
виданий 

26.02.1996

40 Протозоологія Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1) Іванець О.Р. 
Гідроекологічні та 
кладоцерологічні 
дослідження 
професора Бенедикта 
Дибовського в 
парадигмі 
євроінтеграційних 
процесів України // 
Екологічні науки, № 3 
(22). 2018. С. 164 – 167. 
(Фахове видання. 
Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
2) Іванець О.Р. 
Таксономічна 
структура 
кладоцероценозів 
Галичини та 
прилеглих теренів за 
матеріалами 
досліджень професора 
Бенедикта 
Дибовського // 
Екологічні науки, № 4 
(23). 2018. С. 96 – 100. 
DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-9716-2018-4-
23-21 (Фахове 
видання. Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
3) Іванець О.Р. 
Таксономічна 
структура та динаміка 
популяцій роду 
Asplanchna (Rotifera: 
Monogononta) 
Українського 
Розточчя // Біол. 
вісник ЛНУ ім. І. 
Франка, 2018. Вип. 79. 
С. 114 – 121. (Фахове 
видання. Web of 
science).
4) Іванець О.Р. Fіlinia 
в спектрі раціону 
Asplanchna (Rotifera: 
Monogononta) 
рівнинних 
гідроекосистем заходу 
України // Екологічні 
науки, № 2 (25). 2019. 
С. 147 – 151. DOI 
https://doi.org/10.3284



6/2306-9716-2019-2-
25-23 (Фахове 
видання. Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
5) Іванець О.Р. 
Гідробіологічні 
дослідження 
Бенедикта 
Дибовського на 
теренах Галичини  // 
Професор Бенедикт 
Дибовський – 
визначний дослідник 
спільної природної 
спадщини Польщі, 
Білорусі та України. 
Львів: Компанія 
"Імперіал", 2018. – С. 
134 - 147.
6) Іванець О.Р. Родина 
Daphniidae (Cladocera) 
у палітрі 
гідробіологічної 
експозиції Бенедикта 
Дибовського на 
Галицькій крайовій 
виставці 1894 року / 
О.Р. Іванець // 
Екологічні науки. – 
2019. – № 3(26). – С. 
93–98. DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-9716-2019-3-
26-18 (Фахове 
видання. Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
7) Іванець О.Р. Рід 
Macrothrix Baird, 1843 
(Cladocera : 
Anomopoda) в 
гідробіоценозах 
Українського 
Розточчя та 
прилеглих теренів // 
Екологічні науки, № 1 
(24). 2019. С. 97 – 101. 
DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-9716-2019-1-
24-2-19 (Фахове 
видання. Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
8) Іванець О.Р. 
Гіллястовусі раки 
(Cladocera) Галичини 
в дослідженнях 
професора А. 
Вежейського / О.Р. 
Іванець // Екологічні 
науки. – 2019. – № 
4(27). – С. 166–170. 
DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-9716-2019-4-
27-25 (Фахове 
видання. Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
9) Іванець О.Р. Рід 
Diaptomus Westwood, 



1836 (Copepoda : 
Calanoida :  
Diaptomidae) у 
дослідженнях 
професора А. 
Вежейського на 
теренах Галичини // 
Екологічні науки, № 4 
(37). 2021. С. 171 – 177. 
DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2021.eco.4-37.26 
(Фахове видання)
10) 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. (Фахове 
видання. Web of 
science)
11) Іванець О. Р. 
Фауністична 
характеристика 
угруповань 
коловерток (Rotifera : 
Rotatoria) водойми 
Глинна Наварія / 
Іванець О. Р. // 
Екологічні науки. - 
2022. - Т.41, №2 - С. 
119-124. - DOI: 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2022.eco.2-41.20. 
(Фахове видання. 
Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
12) Іванець О. Р. 
Таксономічна 
структура та фауна 
гіллястовусих раків 
(Crustacea : Cladocera) 
водойми Глинна 
Наварія. Екологічні 
науки. 2022. № 3 (42). 
С. 147–150. DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2022.eco.3-42.24 
(Фахове видання. 
Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).
13) Іванець О. Р. 
Фауністична 
характеристика і 
таксономічна 
структура угруповань 
веслоногих раків 
(Crustacea, Copepoda) 



водойми Глинна 
Наварія. Екологічні 
науки. 2022. № 5 (44). 
С. 197–200. DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2022.eco.5-44.29 
(Фахове видання. 
Міжнародна 
наукометрична база 
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща).

П.3
1) Ivanets O. R. The 
fauna of Rotatoria and 
microcrustaceans 
(Cladocera, Copepoda) 
of the Ukrainian 
Roztocze and its 
surroundings // 
Development of natural 
sciences in countries of 
the European Union 
taking into account the 
challenges of XXI 
century: Collective 
monograph. Lublin : 
Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”, 2018. Р. 
183 – 196.

2) Ivanets O.R. Patterns 
of taxonomic structure 
and ecomorphology 
Chydoridae, Dybowski 
& Grochowski, 1894 
(Cladocera: 
Anomopoda) of the 
Ukrainian Roztocze and 
its surroundings // 
Scientific achievements 
of countries of Europe 
in the field of natural 
sciences: Collective 
monograph. 
Sandomierz, Poland. 
Riga : Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”, 
2018. P. 1 - 16.

3) Ivanets O.R. Daphnia 
and Ceriodaphnia 
(Cladocera: 
Anomopoda) in the 
conditions of the flat 
hydroecosystems of 
Western Ukraine // 
Actual problems of 
natural sciences: 
modern scientific 
discussions: Collective 
monograph. Riga : 
Izdevniecība “Baltija 
Publishing”, 2020. P. 
261–274.

П.4
1) Іванець О.Р. 
Систематика та 
фауністика 
гіллястовусих раків 
(Cladocera). 
Навчально-
методичний посібник. 
Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка, 2019. – 384 с. 
2) Іванець О.Р. Теорія 
еволюції. Навчальний 



посібник. Львів : ЛНУ 
ім. І. Франка, 2019. – 
104 с.

3) «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.

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Підвищував 
кваліфікацію у Центрі 
доуніверситетської та 
сертифікаційної 
освіти Інституту 
післядипломної освіти 
та доуніверситетської 
підготовки 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка з 22 
січня 2018 р. до 26 
січня 2018 р. за 
спеціальностями: 
Зоологія, 
Протозоологія. 
(Стажування за 
фахом. Психолого-
педагогічний цикл). 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації: ПК 
01467243/02373-18. 
Реєстраційний № 
01467243/02373-18 
(від 26 січня 2018 р.)
Свідоцтво № МК 
01467243/060554-18 
(від 29.06.2018) про 
рівень В2 («upper-
intermediate  -  вище 
середнього») з 
англійської мови 
(Центр неперервної 
освіти Інституту 
післядипломної освіти 
та доуніверситетської 
підготовки 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка)
Пройшов атестацію у 
Департаменті освіти і 
науки Львівської 
облдержадміністрації 
на підтвердження 
раніше присвоєної 
категорії “спеціаліст 
вищої категорії”. Дата 
атестації 28.04.20.
У ЛНУ ім. І. Франка з 
27 січня 2022 року до 



4 червня 2022 року 
пройшов наукове 
стажування за 
програмою 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності»,180 
год, 6 кредитів. 
Отримав сертифікат: 
СВ№0335-2022 
Протягом 27.06.22 - 
7.08.22 пройшов 
Всеукраїнське 
науково-педагогічне 
підвищення 
кваліфікації за 
програмою “Третій 
рівень освіти в 
Україні: особливості 
підготовки наукових 
та науково-
педагогічних кадрів у 
сучасних умовах 
війни”. Навчальне 
навантаження 
становить 180 годин - 
6 кредитів ЄКТС. 
Отримав Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації:  ADV-
270676-VNU від 
07.08.2022.
Протягом 3.10.22 - 
16.10.22 у ЛНУ ім І. 
Франка пройшов 
програму підвищення 
кваліфікації для 
науково-педагогічних 
працівників “Цифрові 
інструменти Google 
для освіти”. Отримав 
Сетрифікат № GDTfE-
03-Б-06633 (30 год.,1 
кредит ЄКТС). 
Протягом 29.09.22 - 
1.10.22 у ЛНУ ім. І. 
Франка пройшов 
інтенсивну програму 
підвищення 
кваліфікації у вищій 
освіті за темою 
“Міжкультурне та 
професійне 
спілкування (Cros-
cultural and 
professional 
communication). 
Отримав 
Сертифікат(30 год.,1 
кредит ЄКТС). 

-Відмінник освіти 
України. 
-Спеціаліст вищої 
категорії.
-Член Всесвітнього 
товариства 
кoпеподологів (Word 
Associacion of 
Copepodologists). 
-Член 
“Гідроекологічного 
товариства України”. 
-Член Асоціації 
випускників ЛНУ ім. І. 
Франка.
-Член журі 
«Обласного конкурсу 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів обласної МАН». 



-Член журі «ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів Львівської 
обласної МАН». 
-Член журі «Обласної 
олімпіади з екології» 
студентів біологічного 
факультету. 

115056 Гончаренко 
Віталій 
Іванович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І.Франка, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність:  

Біологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 022368, 

виданий 
11.02.2004, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

026303, 
виданий 

20.01.2011, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
006571, 
виданий 

02.07.2008

31 Ботаніка Відомості про 
підвищення 
кваліфікації
Жешівський 
університет (Польща), 
22.11.2018-28.11.2018, 
наказ ректора ЛНУ ім. 
І. Франка № 4612 від 
22.11. 2018 р.
Тренінг для 
керівників експертних 
груп Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти (2021 р.)
 Рішеня Вченої ради 
біологічного 
факультету 
Львівського 
національного 
університету визнання 
результатів 
підвищення 
кваліфікації обсягом 
шість кредитів ЄКТС 
(Потокол N 27/30 від 
26 грудня 2022 року)
Мамчур З. І. 
Мікологія і 
альгологія. 
Лабораторний 
практикум. / З. І. 
Мамчур, В. І. 
Гончаренко, Ю. А. 
Драч, А. В. Одінцова, 
О. О. Жук // Львів: 
Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка. – 2021. – 100 
c.
1. Sosnovsky Y. Leaf 
anatomical trends in a 
temperate evergreen 
dwarf shrub, 
Rhododendron 
myrtifolium (Ericaceae) 
along elevational and 
exposure gradients in 
the northeastern 
Carpathian Mountains 
/ Y. Sosnovsky, V. 
Nachychko, A. 
Prokopiv, V. 
Honcharenko // Folia 
Geobotanica. – 2021. – 
Vol. 56, iss. 1. – P. 27 – 
42. Режим доступу: 
https://doi.org/10.1007
/s12224-021-09387-7 
(Impact-factor: 1,544; 
Scopus).
2. Pękala-Safińska A. 
Studies on the 
Inhibitory Properties of 
Leaf ethanolic extracts 
obtained from Ficus 
(Moraceae) species 
against Aeromonas spp. 
strains / A. Pękala-



Safińska, H. M. 
Tkachenko, N. M. 
Kurhaluk, L. I. Buyun, 
Z. Osadowski, V. I. 
Honcharenko, A. I. 
Prokopiv // Journal of 
Veterinary Research. 
Pulawy. – 2021. – V. 
65(1). – P. 59-66. 
(https://doi.org/10.247
8/jvetres-2021-0007). 
(Impact Factor: 1.744).
3. Tkachenko H. 
Preliminary in vitro 
screening of the 
antibacterial activity of 
leaf extracts from 
various Ficus species 
(Moraceae) against 
Yersinia ruckeri / H. 
Tkachenko, L. Buyun, 
E. Terech-Majewska, V. 
Honcharenko, A. 
Prokopiv, Z. Osadowski 
// Archives of Polish 
Fisheries. – 2019, – V. 
27(1), – P.15–26. 
(Impact Factor: 0.82).
4. Борсукевич Л. 
Рідкісні водні та 
перезволожені 
оселища басейну 
Західного Бугу / Л. 
Борсукевич, І. 
Данилик, О. Кузярін, 
С. Сосновська, В. 
Гончаренко // Вісті 
Біосферного 
заповідника "Асканія-
Нова". – 2019.� Т. 21. 
– С. 133-143.
5.  Nachychko V.O. 
First record of Balkan 
Thymus jankae 
(Lamiaceae) from 
Ukraine, with 
taxonomic remarks on 
the species / V.O. 
Nachychko, Y.V. 
Sosnovsky,  V.I. 
Honcharenko // Botany 
Letters. – 2019. – Vol. 
166, № 1. – P. 41–50. 
https://doi.org/10.1080
/23818107.2018.154450
7. (Impact-factor: 
0.883; Snip: 0, 523; 
Scopus).
6. Nobis M. 
Contribution to the 
flora of Asian and 
European countries: 
new national and 
regional vascular plant 
records, 8 / M. Nobis, 
E. Klichowska, A. 
Terlević, A. Wróbel, A. 
Erst, R. Hrivnák, A. L. 
Ebel, V. N. Tikhomirov, 
V. V. Byalt, P. D. 
Gudkova, G. Király, L. 
M. Kipriyanova, M. 
Olonova, R. 
Piwowarczyk, A. 
Pliszko, S. Rosadziński, 
A. P. Seregin, V. 
Honcharenko, J. 
Marciniuk, P. 
Marciniuk, K.f 
Oklejewicz, M.Wolanin, 
O. Batlai, K. Bubíková, 



H. J. Choi, M. A. Dzhus, 
J. Kochjarová, A. V. 
Molnár, A. Nobis, A. 
Nowak, H. Oťaheľová, 
M. Óvári, I. I. Shimko, 
B. Shukherdorj, G.r 
Sramkó, V. I. 
Troshkina, A.V. 
Verkhozina, W. Wang, 
K. Xiang, E. Yu. Zykova 
// Botany Letters. – 
2019. – Vol. 166, №2. – 
P. 163–188. 
https://doi.org/10.1080
/23818107.2019.160016
5. (Impact-factor: 
0.883; Snip: 0, 523; 
Scopus).

Науковий керівник 
теми “Зміни 
структурного, 
видового та 
ценотичного 
фіторізноманіття за 
впливу антропогенних 
та кліматичних 
чинників”  Номер 
державної реєстрації: 
0122U200571.
Співкерівник теми 
“Наукові основи 
збереження та 
відновлення 
біотичного і 
ландшафтного 
різноманіття об'єктів 
природно-заповідного 
фонду на території 
міста Львова”, 
Номер державної 
реєстрації: 
0119U002395.
 Член редколегії 
журналу «Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
біологічна»
Голова експертних 
комісій 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти 
Член підкомісії 014-2 
Середня освіта 
Науково-методичної 
комісії із загальної, 
професійної освіти та 
спорту МОН України.

керівництво 
школярами, які 
зайняли призові місця 
II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” 
Голова журі у 2018-
2020 рр. 3 етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олiмпiади з 
екології, голова журі 
вузівського (1) етапу 
Всеукраїнської 
студентської 



олімпіади із 
спеціальності 
"Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища" у 2018-
2020 роках, голова 
журі вузівського (1) 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
спеціальності 
"Біологія" у 2018-2020 
роках, голова журі 
вузівського (1) етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з предмету 
"Ботаніка" у 2019 2020 
рр.
Голова журі II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів Малої 
академії наук у 2018- 
2022 рр.

Член Українського 
ботанічного 
товариства

24960 Одінцова 
Анастасія 
Валеріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 

ім.Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність:  

Ботаніка, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 027018, 

виданий 
15.12.2004, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

026989, 
виданий 

20.01.2011

20 Ботаніка Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Скрипець Х. І. 
Морфогенез плодів 
Gladiolus imbricatus та 
Iris sibirica (Iridaceae) 
/ Х. І. Скрипець, А. В. 
Одінцова // Укр. бот. 
журн. ‒ 2020. ‒ Т. 77, 
№3. – С. 210–224. 
https://doi.org/10.1540
7/ukrbotj77.03.210 
Web of Science
2. Fishchuk O. S. 
Micromorphology and 
anatomy of the flowers 
of Galanthus nivalis 
and Leucojum vernum 
(Amaryllidaceae) / O. S. 
Fishchuk, A. V. 
Odintsova // 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems. – 2020. 
– Vol.11, №3. – P. 463-
468. 
https://doi.org/10.1542
1/022071  Web of 
Science
3. Andreychuk R. R. 
Morpho-anatomical 
structure and 
development of fruit in 



Asyneuma canescens 
(Саmpanulaceae) /  R. 
R. Andreychuk, V. P. 
Kolomiychuk, A. V. 
Odintsova // 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems. – 2020. 
– Vol. 11, № 4. – P. 
513–519. 
https://doi.org/10.1542
1/022078  Web of 
Science 
4. Andreychuk R. 
Morpho-anatomy of the 
gynoecium and fruit in 
three ornamental 
members of 
Campanuloideae 
(Campanulaceae) / R. 
R. Andreychuk, A. V. 
Odintsova // Acta 
Agrobotanica. – 2021. – 
Vol. 7, № 4. Article ID 
7415. Р. 1–20. 
https://doi.org/10.5586
/aa.7415. Scopus
5. Fishchuk O. 
Micromorphology and 
anatomy of the flowers 
in Clivia spp. and 
Scadoxus multiflorus 
(Haemantheae, 
Amaryllidaceae) / O. 
Fishchuk, A.Odintsova 
// Acta Agrobotanica. – 
2021. – Vol. 74, №4. – 
Article ID 7417. Р. 1-17. 
https://doi.org/10.5586
/aa.7417 Scopus  
6. Fishchuk O. Flower 
and fruit 
micromorphology and 
anatomy in 
Hippeastrum vittatum 
(L'Hér.) Herb. 
(Amaryllidaceae) / O. 
Fishchuk, A. Odintsova 
// Wulfenia. – 2021. – 
Vol. 28. – P. 129-140. 
Scopus
7. Fishchuk, O.  
Comparative flower 
micromorphology and 
anatomy in 
Hymenocallis speciosa 
and Narcissus 
pseudonarcissus 
(Amaryllidaceae) / 
O.Fishchuk, A. 
Odintsova // Ukrainian 
Journal of Ecology. – 
2021. – Vol. 11, №3. 
P.178-187. 
https://doi.org/10.1542
1/2021_161.  Web of 
Science
8. Odintsova A. V. 
Systematic treatment of 
morphological fruit 
types in plants of the 
class Liliopsida of the 
flora of Ukraine / A. V. 
Odintsova, O. S. 
Fishchuk, K. I. Scrypec, 
I. M. Danylyk // 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems. – 2021. 
– Vol. 12, №3. – P. 
375–382. 
https://doi.org/10.1542
1/022151   Web of 



Science
9. Одінцова А. В. 
Морфогенез плоду як 
предмет 
карпологічних 
досліджень /  А. В. 
Одінцова // Укр. бот. 
журн. – 2022. – Т.79, 
№3. – С. 169–183.  
https://doi.org/10.1540
7/ukrbotj79.03.169. 
Web of Science
10. Одінцова A. В., 
Фіщук O. С., Данилик 
I. M. Еволюційна та 
екологічна 
інтерпретація 
структури плодів 
однодольних рослин 
флори України // 
Біологічні Студії / 
Studia Biologica. – 
2022. – Т. 16,  № 3.  – 
С. 83–100.  DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/sbi.1603.688    
Scopus

А також 2 статті у  
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України:
1. Andreychuk R., 
Morphological and 
anatomical structure of 
Campanula latifolia L. 
fruits / / R. 
Andreychuk, A.  
Odintsova // Studia 
Biologica. – 2019. – Т. 
13, №1. – С. 95–105. 
https://doi.org/10.3097
0/sbi.1301.593  
2. Андрейчук Р. 
Сучасний стан 
карпологічних 
досліджень у родині 
Campanulaceae Juss. у 
зв’язку зі 
систематикою / Р. 
Андрейчук, А. 
Одінцова // Studia 
Biologica. – 2020. – Т. 
14, №2. – С. 95–116. 
https://doi.org/10.3097
0/sbi.1402.616 

П.4. 

1. Мікологія і 
альґологія. 
Лабораторний 
практикум: 
навчально-
методичний посібник 
для студентів 
спеціальностей 091 – 
Біологія, 014 – 
Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини) / Укл. 
Мамчур З.І., 
Гончаренко В.І., Драч 
Ю.А., Одінцова А.В., 
Жук О.О. – Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2021. – 



100 с.
2. Атестований 
електронний курс 
«Ботаніка» для 
студентів 2 року 
навчання першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 091–
Біологія.  Кредитів 
ECTS – 5. https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=1413. 
Автор курсу: Одінцова 
А. В.
3. Атестований 
електронний курс 
«Студентська наукова 
робота» для студентів 
3 року навчання 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 091–
Біологія. Кредитів 
ECTS – 3. Автор 
курсу:Одінцова А. В. 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=1213. 

П.6. 
Скрипець Христина 
Ігорівна, дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
біологічних наук за 
спеціальністю 
03.00.05–ботаніка на 
тему: «Репродуктивна 
біологія Gladiolus 
imbricatus L. та Iris 
sibirica L. (Iridaceae 
Juss.)», Київ, 2021, 
диплом .

П.8. 

1. Науковий керівник 
науково-дослідної 
роботи в межах 
робочого часу 
викладачів кафедри 
ботаніки: 
«Морфологічні та 
популяційні аспекти 
репродукції 
покритонасінних 
рослин» у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка, номер 
державної реєстрації 
НДР 0117U001403. 
Термін виконання: 01. 
2017–12. 2021.
2. Науковий керівник 
науково-дослідної 
роботи в межах 
робочого часу 
викладачів кафедри 
ботаніки: «Структурна 
різноманітність та 
морфогенез 
репродуктивних 
органів 
покритонасінних 
рослин на рівні 



особини та 
популяції», номер 
державної реєстрації 
роботи 0122U200558. 
Термін виконання 
роботи 01.2022–
12.2026.
3. Член редакційної 
колегії іноземного 
наукового видання, 
що індексується в 
бібліографічних базах, 
Web of Science Core 
Collection «MODERN 
PHYTOMORPHOLOGY
» (ISSN 2226-3063, 
eISSN 2227-9555)

П.19. 
Член Українського 
ботанічного 
товариства.
Стажування та 
професійний 
розвиток:

Стажування в 
Національному 
лісотехнічному 
університеті України 
(2014), інституті 
екології Карпат НАНУ 
(2019), інституті 
ботаніки ім. 
М.Г.Холодного НАНУ 
(2019),  курс 
професійного 
розвитку науково-
педагогічних та 
педагогічних 
працівників у 
Львівському 
національному 
університеті ім. Івана 
Франка 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (2021), .
Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
дошкільної, загальної 
середньої, 
позашкільної, 
професійної 
(професійно-
технічної), фахової 
передвищої та вищої 
освіти “Цифрові 
інструменти Google 
для освіти” (базовий і 
середній рівень, 2022 
р., 1,5 кредити).
Курс інтенсивної 
програми підвищення 
кваліфікації у вищій 
освіті «Cross-cultural 
and professional 
communication» у 
Львівському 
національному 
університеті ім. Івана 
Франка, (2022 р., 1 
кредит).

401562 Мамчур 
Оксана 

Доцент, 
Основне 

Біологічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

9 Біохімія 
рослин

Академічна та 
професійна 



Василівна місце 
роботи

ДK 065793, 
виданий 

26.01.2011

кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
2. Мамчур О. В. 
Фотосинтезувальні 
процеси та 
нагромадження 
жирних кислот у 
рослинах
кукурудзи впродовж 
онтогенезу та за 
впливу удобрення і 
регулятора росту / О. 
Мамчур, Й. Рівіс, 
В.Федак, О. Клим // 
Передгірне та гірське 
землеробство і 
тваринництво. – 2021. 
– Вип.70(1). –
C. 128-149. 
(10.32636/01308521.20
21-70-1-10).
3. Sedilo,  H., Luchyn,  
I., Fedak,  N., & 
Mamchur, O. (2022). 
Influence of plant 
biological additive on 
the productivity of 
young rabbits. Scientific 
Horizons, 25(10), 9-16. 
doi.org/10.48077/sciho
r.25(10).2022.9-16

П.2
Патенти: 
1. Патент 80016 
Україна МПК A01C 
21/00, A01N 25/00 
Спосіб підвищення 
врожайності зеленої 
маси кукурудзи / 
Мамчур О. В., Федак 
В. В., Ривіс Й. Ф.; 
заявник і власник: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка; 
Інститут сільського 
господарства 
Карпатського регіону 
НААН України. – № u 
201213311; заявл. 
22.11.2012; опубл. 
27.05.2013, бюл. № 
10/2013.
2. Патент  80363, 
Україна, МПКA01G 
7/00 Спосіб 
прогнозування 
врожай-ності та 
біологічної цінності 
зернових культур в 
посівах / Федак В.В., 
Ривіс Й.Ф. Мамчур О. 
В.; заявник і власник: 
Інститут сільського 



господарства 
Карпатського регіону 
НААН України, 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № u 
201213750; заявл. 
03.12.2012; опубл. 
13.05.2013, бюл. № 
9/2013.
3. Патент 140570, 
Україна, 
МПКA01C21/00 
C05C1/00 Спосіб 
регулювання виносу 
основних елементів 
живлення 
сегетальною 
рослинністю в 
короткоротаційних 
сівозмінах / Качмар О. 
Й., Вавринович О.В., 
Мамчур О.В.; заявник 
і власник: Інститут 
сільського 
господарства 
Карпатського регіону 
НААН України, 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № u 
201906231; заявл. 
04.06.2019; опубл. 
10.03.2020, бюл. № 
2/2020.

П.3.
1. Нормування 
антропогенного 
навантаження на 
природне середовище. 
Практичні  заняття і 
організація 
самостійної роботи 
студентів. Для  
спеціальності 101-
екологія. Укл. Мамчур 
О.В. Львів : 
Видавництво 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2018. – 
96 с (навчальний 
посібник).
Автор 
сертифікованого 
електронного курсу

П.7
Офіційний  опонент  
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
сільськогосподарських 
наук, 03.00.12 - 
фізіологія рослин 
Кушнір Олени 
Василівни "Дія 
аналогів фітогормонів 
і ретарданту 
тебуконазолу на 
ростові процеси, 
морфогенез та 
урожайність перцю 
солодкого". Захист 
відбувся 18.12.2020 на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 



ради К 74.844.02 в 
Уманському 
національному 
університеті 
садівництва.

Стажування та 
професійний 
розвиток:
У 2018 курси 
підвищення 
кваліфікації в Центрі 
доуніверситетської та 
сертифікаційної 
освіти Інституту 
післядипломної освіти 
та доуніверситетської 
підготовки 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 
тривалістю 180 годин 
(свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
01467243/02380-18), у 
2019 р. – міжнародне 
наукове стажування в 
межах словенського 
проекту International 
scientific project 
(InterIntel d.o.o.) на 
тему інновацій у 
аграрній науці в м. 
Любляна (Словенія) 
тривалістю 60 годин, 
курс «Вдосконалення 
викладацької 
майстерності», 25.03-
12.06.2021, 6 
кредитів.СВ#0207098
7/0000373-21, 
«Розвиток 
аналітичних навичок 
педагога для 
оптимізації 
навчальних процесів в 
умовах сьогодення», 
30 год, 6-12.11.2021, 
№121.

401049 Хамар Ігор 
Степанович

Декан, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
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

32 Протозоологія Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П.1
Статті в інших 
виданнях, які 
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. 
П.3
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.

П.6
Захист дисертаційної 
роботи Струс 
Василини Орестівни 
«Морфометричне, 
фенетичне та 
генетичне 
різноманіття зелених 
жаб (Pelophylax) з 
різних популяційних 
систем» на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата біологічних 
наук зі спеціальності 
03.00.08 – зоологія. 
Дата захисту – 
14.09.2019 р. Рік 
закінчення 
аспірантури – 2016 р.

П.8
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.

170956 Прокопів 
Андрій 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

орден Леніна 
державний 
університет 
ім.І. Франка, 

рік закінчення: 
1990, 

спеціальність:  
Біологія, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 013939, 

виданий 
28.03.1997, 

Атестат 
доцента ДЦ 

006215, 
виданий 

04.07.2006, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
005483, 
виданий 

04.07.2006

31 Анатомія і 
морфологія 
рослин

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1.
• Nachychko V. O. (99) 
Request for a binding 
decision on the 
descriptive statement 
associated with 
Anthurium 
×macrolobum 
(Araceae) / V. O. 
Nachychko, Y. V. 
Sosnovsky, A. I. 
Prokopiv // Taxon. – 
2021. – Vol. 70, No 3. – 
P. 685 – 686. Режим 
доступу: 
https://doi.org/10.1002
/tax.12521 (Impact-
factor: 2,338; Cite 
Score: 4,2. Scopus).
• Nachychko V. O. 
Remarks on the 
nomenclature of 
Anthurium 
×macrolobum 
(Araceae) / V. O. 
Nachychko, Y. V. 
Sosnovsky, A. I. 
Prokopiv // Phytotaxa. 
– 2021. – Vol. 516, No 
2. – P. 195 – 200. 
Режим доступу: 
https://doi.org/10.1164
6/phytotaxa.516.2.7 
(Impact-factor: 1,171; 
Cite Score: 1,7; Scopus).
• Sosnovsky Y. Leaf 
anatomical trends in a 
temperate evergreen 
dwarf shrub, 
Rhododendron 
myrtifolium (Ericaceae) 
along elevational and 
exposure gradients in 
the northeastern 
Carpathian Mountains 
/ Y. Sosnovsky, V. 
Nachychko, A. 



Prokopiv, V. 
Honcharenko // Folia 
Geobotanica. – 2021. – 
Vol. 56, iss. 1. – P. 27 – 
42. Режим доступу: 
https://doi.org/10.1007
/s12224-021-09387-7 
(Impact-factor: 1,544; 
Scopus).
• Pękala-Safińska A. 
Studies on the 
Inhibitory Properties of 
Leaf ethanolic extracts 
obtained from Ficus 
(Moraceae) species 
against Aeromonas spp. 
strains / A. Pękala-
Safińska, H. M. 
Tkachenko, N. M. 
Kurhaluk, L. I. Buyun, 
Z. Osadowski, V. I. 
Honcharenko, A. I. 
Prokopiv // Journal of 
Veterinary Research. 
Pulawy. – 2021. – V. 
65(1). – P. 59-66. 
(https://doi.org/10.247
8/jvetres-2021-0007). 
(Impact Factor: 1.744).
• Tkachenko H. 
Preliminary in vitro 
screening of the 
antibacterial activity of 
leaf extracts from 
various Ficus species 
(Moraceae) against 
Yersinia ruckeri / H. 
Tkachenko, L. Buyun, 
E. Terech-Majewska, V. 
Honcharenko, A. 
Prokopiv, Z. Osadowski 
// Archives of Polish 
Fisheries. – 2019, – V. 
27(1), – P.15–26. 
(Impact Factor: 0.82).
• Kobiv Y. Bili Skeli 
limestone cliffs as an 
important hotspot of 
plant diversity in the 
Chyvchyny Mountains 
(Ukrainian 
Carpathians) / Y. Kobiv, 
A. Prokopiv // 
Contribuţii Botanice. – 
2018. – Vol. LII. – P. 
19–26. ISSN 0069-
9616, 2067-3094. 
Scopus (SJR = 0,101; 
SNIP = 0,113).
П.3
Монографії: 1. 
Prokopiv A. I. Rola 
Arboretum I Zakładu 
Fizjografii w 
Bolestraszycach 
wrozwoju współpracy z 
ogrodami botanicznymi 
i parkami 
dendrologicznymi na 
Ukrainie / A. I. 
Prokopiv // 45 lat 
Arboretum i Zakładu 
Fizjografii w 
Bolestraszycach; pod 
red. R. Nestorow, N. 
Piórecki. – Rzeszów:RS 
Druk. – 2020. – 187-
196 p.
П.8
Член редакційної 
колегії низки фахових 



періодичних видань, 
зокрема Біологічних 
студій, Rocznikа 
Polskiego Towarzystwa 
Dendrologicznego (РП), 
Roczniki Bieszczadzkie 
(РП), Agrobiodiversity 
for Improving 
Nutrition, Health and 
Quality of Life 
(Словаччина).
П.9
Член експертній 
комісії секції № 23 
"Наукові проблеми 
сільського, лісового і 
садово-паркове 
господарство, 
ветеринарії" Наукової 
ради МОН України.
Член секції Науково-
технічної ради МОН з 
питань формування та 
виконання 
державного 
замовлення на 
науково-технічну 
продукцію за 
пріоритетним 
напрямом розвитку 
науки і техніки 
«Раціональне 
природокористування
». 
Експерт МОН України 
з атестації закладів 
вищої освіти в частині 
провадження ними 
наукової (науково-
технічної) діяльності.
Експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
освіти.
П.19
Член Українського 
ботанічного 
товариства.
Стажування та 
професійний 
розвиток:
Варшавський 
університет (грант 
UNESCO), 
Вроцлавський 
університет (Вроцлав, 
Польша), 
Національний 
лісотехнічний 
університет України, 
Національний 
ботанічний сад Грузії 
(Тбілісі, Грузія), наказ 
ректора № 4920 від 
01.11.2022

117990 Решетило 
Остап 
Степанович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І. Франка, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

зоологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 014572, 

виданий 
15.05.2002, 

9 Екологія Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 



Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
001950, 
виданий 

25.02.2012

Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
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. 
(http://dx.doi.org/10.3
0970/sbi.1602.680.  
Scopus)
Kyyak V. Problems of 
biotic and landscape 
diversity conservation 
in the Ukrainian 
Carpathians highlands 
/ V. Kyyak, T. 
Mykitchak, O. 
Reshetylo // Biol. Stud. 
- 2021. - Vol. 15, No. 4 - 
P. 59-70. 
(https://doi.org/10.309
70/sbi.1504.668.  
фахове наукове 
видання)

Царик Й.В. Видове 
різноманіття 
безхребетних 
(Invertebrata) на 
маршрутах 
зоологічної практики 
студентів у Західній 
Чорногорі (Українські 
Карпати) / Й.В. 
Царик, О.С. Решетило, 
К.М. Назарук, В.В. 
Лєснік // Biol. Stud. 
2020: 14(2); 137–150. 
(https://doi.org/10.309
70/sbi.1402.620, 
фахове наукове 
видання)
Balandiukh N. Seasonal 
diet differences of the 
Common Toad Bufo 
bufo (Linnaeus, 1758) 
in Ukrainian Roztochia 
(Western Ukraine) / 
Balandiukh N., 
Andriishyn B., 
Reshetylo O. // Acta 
Biol. Univ. Daugavp. – 
2020. – Vol. 20(2). P. 
113–119. 
(https://du.lv/en/resea
rch/institutes/institute-
of-life-sciences-and-
technologies/issued-
journal/acta-biologica-
universitatis-
daugavpiliensis/acta-
biologica-universitatis-
daugavpiliensis-
archives/acta-biologica-
universitatis-
daugavpiliensis-
volume-20-no-2-2020/, 
закордонне наукове 
видання)
Reshetylo O. Mortality 
of Amphibians on the 
Roads of Lviv Region 
(Ukraine): Trend for 
the Last Decade / 
Reshetylo O., Stakh V., 
Osiyeva A.-A., Dykyy I., 



Andriyishyn B., 
Panchuk M., Tsaryk I. 
// Vestnik Zoologii. 
2019. 53 (2). Р. 131-140. 
(http://www.v-
zool.kiev.ua/tocs_e2.ht
m, Scopus)
Царик Й.В. Ключові 
види як осередки 
формування 
біорізноманіття / 
Царик Й.В., Решетило 
О.С., Царик І.Й. // 
Studia Biologica. 2019. 
13 (1). C. 161-168. 
(http://dx.doi.org/10.3
0970/sbi.1301.590, 
фахове наукове 
видання)
Kyyak V. Changes in 
population structure of 
rare species in the high-
mountain zone of the 
Ukrainian Carpathians 
and problems of their 
conservation / Kyyak 
V., Kobiv Y., Zhilyaev 
G., Bilonoha V., 
Dmytrakh R., 
Mykitchak T., Reshetylo 
O., Kobiv V., Nesteruk 
Y., Shtupun V., Gynda 
L. // Acta Biol. Univ. 
Daugavp. 19 (1). 2019. 
77-85. 
(https://du.lv/en/resea
rch/institutes/institute-
of-life-sciences-and-
technologies/issued-
journal/acta-biologica-
universitatis-
daugavpiliensis/acta-
biologica-universitatis-
daugavpiliensis-
archives/acta-biologica-
universitatis-
daugavpiliensis-
volume-19-no-1-2019/, 
закордонне наукове 
видання)
Кагало О. 
Природоохоронне 
значення території 
Центрального 
Свидовця (Українські 
Карпати) / Кагало О., 
Канарський Ю., 
Микітчак Т., 
Ковтонюк О., Кобів 
Ю., Кияк В., Сичак Н., 
Башта А.-Т., Царик Й., 
Дикий І., 
Шидловський І., 
Решетило О. // Вісник 
КНУ імені Тараса 
Шевченка. – Сер 
геогр. 2018. – 1 (70). – 
С. 35-46. 
(https://visnyk-
geo.knu.ua/?
page_id=5753&lang=uk
, фахове наукове 
видання)
П.3
Кияк В. Зміни 
структури популяцій 
рідкісних видів 
високогір’я 
Українських Карпат і 
проблеми їх 
збереження / Кияк В., 



Кобів Ю., Жиляєв Г., 
Білонога В., Дмитрах 
Р., Микітчак Т., 
Решетило О., Кобів В., 
Нестерук Ю., Штупун 
В., Гинда Л. ; за ред. 
Кияка В.. – Львів: 
Вид-во ННВК «АТБ», 
2018. – 280 с. 
(монографія)
П.7
Офіційне опонування 
кандидатської 
дисертації Гагут Анни 
Миколаївни "Еколого-
біохімічні особливості 
фонових гігрофільних 
видів герпетофауни 
північно-степового 
Придніпров'я" у ДНУ 
імені Олеся Гончара 
за спеціальністю 
03.00.16 - екологія 
(2021 р.)

24960 Одінцова 
Анастасія 
Валеріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 

ім.Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність:  

Ботаніка, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 027018, 

виданий 
15.12.2004, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

026989, 
виданий 

20.01.2011

20 Анатомія і 
морфологія 
рослин

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Скрипець Х. І. 
Морфогенез плодів 
Gladiolus imbricatus та 
Iris sibirica (Iridaceae) 
/ Х. І. Скрипець, А. В. 
Одінцова // Укр. бот. 
журн. ‒ 2020. ‒ Т. 77, 
№3. – С. 210–224. 
https://doi.org/10.1540
7/ukrbotj77.03.210 
Web of Science
2. Fishchuk O. S. 
Micromorphology and 
anatomy of the flowers 
of Galanthus nivalis 
and Leucojum vernum 
(Amaryllidaceae) / O. S. 
Fishchuk, A. V. 
Odintsova // 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems. – 2020. 
– Vol.11, №3. – P. 463-
468. 
https://doi.org/10.1542
1/022071  Web of 
Science
3. Andreychuk R. R. 
Morpho-anatomical 
structure and 
development of fruit in 
Asyneuma canescens 
(Саmpanulaceae) /  R. 
R. Andreychuk, V. P. 
Kolomiychuk, A. V. 
Odintsova // 
Regulatory Mechanisms 



in Biosystems. – 2020. 
– Vol. 11, № 4. – P. 
513–519. 
https://doi.org/10.1542
1/022078  Web of 
Science 
4. Andreychuk R. 
Morpho-anatomy of the 
gynoecium and fruit in 
three ornamental 
members of 
Campanuloideae 
(Campanulaceae) / R. 
R. Andreychuk, A. V. 
Odintsova // Acta 
Agrobotanica. – 2021. – 
Vol. 7, № 4. Article ID 
7415. Р. 1–20. 
https://doi.org/10.5586
/aa.7415. Scopus
5. Fishchuk O. 
Micromorphology and 
anatomy of the flowers 
in Clivia spp. and 
Scadoxus multiflorus 
(Haemantheae, 
Amaryllidaceae) / O. 
Fishchuk, A.Odintsova 
// Acta Agrobotanica. – 
2021. – Vol. 74, №4. – 
Article ID 7417. Р. 1-17. 
https://doi.org/10.5586
/aa.7417 Scopus  
6. Fishchuk O. Flower 
and fruit 
micromorphology and 
anatomy in 
Hippeastrum vittatum 
(L'Hér.) Herb. 
(Amaryllidaceae) / O. 
Fishchuk, A. Odintsova 
// Wulfenia. – 2021. – 
Vol. 28. – P. 129-140. 
Scopus
7. Fishchuk, O.  
Comparative flower 
micromorphology and 
anatomy in 
Hymenocallis speciosa 
and Narcissus 
pseudonarcissus 
(Amaryllidaceae) / 
O.Fishchuk, A. 
Odintsova // Ukrainian 
Journal of Ecology. – 
2021. – Vol. 11, №3. 
P.178-187. 
https://doi.org/10.1542
1/2021_161.  Web of 
Science
8. Odintsova A. V. 
Systematic treatment of 
morphological fruit 
types in plants of the 
class Liliopsida of the 
flora of Ukraine / A. V. 
Odintsova, O. S. 
Fishchuk, K. I. Scrypec, 
I. M. Danylyk // 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems. – 2021. 
– Vol. 12, №3. – P. 
375–382. 
https://doi.org/10.1542
1/022151   Web of 
Science
9. Одінцова А. В. 
Морфогенез плоду як 
предмет 
карпологічних 
досліджень /  А. В. 



Одінцова // Укр. бот. 
журн. – 2022. – Т.79, 
№3. – С. 169–183.  
https://doi.org/10.1540
7/ukrbotj79.03.169. 
Web of Science
10. Одінцова A. В., 
Фіщук O. С., Данилик 
I. M. Еволюційна та 
екологічна 
інтерпретація 
структури плодів 
однодольних рослин 
флори України // 
Біологічні Студії / 
Studia Biologica. – 
2022. – Т. 16,  № 3.  – 
С. 83–100.  DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/sbi.1603.688    
Scopus

А також 2 статті у  
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України:
1. Andreychuk R., 
Morphological and 
anatomical structure of 
Campanula latifolia L. 
fruits / / R. 
Andreychuk, A.  
Odintsova // Studia 
Biologica. – 2019. – Т. 
13, №1. – С. 95–105. 
https://doi.org/10.3097
0/sbi.1301.593  
2. Андрейчук Р. 
Сучасний стан 
карпологічних 
досліджень у родині 
Campanulaceae Juss. у 
зв’язку зі 
систематикою / Р. 
Андрейчук, А. 
Одінцова // Studia 
Biologica. – 2020. – Т. 
14, №2. – С. 95–116. 
https://doi.org/10.3097
0/sbi.1402.616 

П.4. 

1. Мікологія і 
альґологія. 
Лабораторний 
практикум: 
навчально-
методичний посібник 
для студентів 
спеціальностей 091 – 
Біологія, 014 – 
Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини) / Укл. 
Мамчур З.І., 
Гончаренко В.І., Драч 
Ю.А., Одінцова А.В., 
Жук О.О. – Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2021. – 
100 с.
2. Атестований 
електронний курс 
«Ботаніка» для 
студентів 2 року 
навчання першого 



(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 091–
Біологія.  Кредитів 
ECTS – 5. https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=1413. 
Автор курсу: Одінцова 
А. В.
3. Атестований 
електронний курс 
«Студентська наукова 
робота» для студентів 
3 року навчання 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі 
спеціальності 091–
Біологія. Кредитів 
ECTS – 3. Автор 
курсу:Одінцова А. В. 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=1213. 

П.6. 
Скрипець Христина 
Ігорівна, дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
біологічних наук за 
спеціальністю 
03.00.05–ботаніка на 
тему: «Репродуктивна 
біологія Gladiolus 
imbricatus L. та Iris 
sibirica L. (Iridaceae 
Juss.)», Київ, 2021, 
диплом .

П.8. 

1. Науковий керівник 
науково-дослідної 
роботи в межах 
робочого часу 
викладачів кафедри 
ботаніки: 
«Морфологічні та 
популяційні аспекти 
репродукції 
покритонасінних 
рослин» у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка, номер 
державної реєстрації 
НДР 0117U001403. 
Термін виконання: 01. 
2017–12. 2021.
2. Науковий керівник 
науково-дослідної 
роботи в межах 
робочого часу 
викладачів кафедри 
ботаніки: «Структурна 
різноманітність та 
морфогенез 
репродуктивних 
органів 
покритонасінних 
рослин на рівні 
особини та 
популяції», номер 
державної реєстрації 
роботи 0122U200558. 
Термін виконання 
роботи 01.2022–



12.2026.
3. Член редакційної 
колегії іноземного 
наукового видання, 
що індексується в 
бібліографічних базах, 
Web of Science Core 
Collection «MODERN 
PHYTOMORPHOLOGY
» (ISSN 2226-3063, 
eISSN 2227-9555)

П.19. 
Член Українського 
ботанічного 
товариства.
Стажування та 
професійний 
розвиток:

Стажування в 
Національному 
лісотехнічному 
університеті України 
(2014), інституті 
екології Карпат НАНУ 
(2019), інституті 
ботаніки ім. 
М.Г.Холодного НАНУ 
(2019),  курс 
професійного 
розвитку науково-
педагогічних та 
педагогічних 
працівників у 
Львівському 
національному 
університеті ім. Івана 
Франка 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (2021), .
Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних, 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
дошкільної, загальної 
середньої, 
позашкільної, 
професійної 
(професійно-
технічної), фахової 
передвищої та вищої 
освіти “Цифрові 
інструменти Google 
для освіти” (базовий і 
середній рівень, 2022 
р., 1,5 кредити).
Курс інтенсивної 
програми підвищення 
кваліфікації у вищій 
освіті «Cross-cultural 
and professional 
communication» у 
Львівському 
національному 
університеті ім. Івана 
Франка, (2022 р., 1 
кредит).

55886 Кобилецька 
Мирослава 
Степанівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021538, 
виданий 

10.12.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021112, 

19 Біохімія 
рослин

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 



виданий 
23.12.2008

виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Kavulych Y. 
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. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Кобилецька М.С. 
Зміна 
жирнокислотного 
складу як компоненти 
адаптивної реакції 
рослин до умов посухи 
за дії саліцилової 
кислоти / 
М.С.Кобилецька, 
О.І.Терек // Актуальні 
проблеми фізіології 
рослин і генетики. 
Інтерсервіс. Київ. – 
2021. – C. 167-169.



П.8
Керівник науково-
дослідних робіт 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).

Стажування та 
професійний 
розвиток:
 «Удосконалення 
викладацької 
майстерності» 
вересень – грудень 
2020 р.

110096 Якимович-
Чапран 
Дарія 
Богданівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Філологічний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність: 

7.02030301 
українська 

мова і 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 055320, 
виданий 

14.10.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039917, 

виданий 
23.09.2014

20 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності»
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П 1. 
1. Якимович-Чапран 
Д. Лінгвокультурні 
конотації етноніма 
циган / Дарія 
Якимович-Чапран // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
філологічна. – Львів : 
Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – Вип. 
68. – С. 307-318;
2. Якимович-Чапран 
Д. З досвіду 
викладання 
української мови за 
професійним 
спрямуванням: 
синтаксичні норми 
(для студентів 
хімічного факультету) 
/ Дарія Якимович-
Чапран // Теорія і 
практика викладання 
української мови як 
іноземної. – Львів : 
Вид. центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. – 
Вип. 13- С. 133-145;
3. Якимович-Чапран 
Д. Етноніми як 
компоненти 



українських паремій 
(лінгвокультурні 
конотації). 
Славянские языки: 
системно-
описательный и 
социокультурный 
аспекты исследования 
: Сборник научных 
трудов VIII 
Международной 
научной конференции 
(Брест 23-24 ноября 
2017 года). Брест : 
БрГУ имени А. С. 
Пушкина, 2018. Ч. І. 
С. 115-122.
4. Якимович-Чапран 
Д. Лінгвокультурні 
конотації етноніма 
циган. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
філологічна. Львів : 
Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. Вип. 68. 
С. 307-318.
5. Якимович-Чапран 
Д. Етнонім москаль як 
як компонент 
українських фразем і 
паремій: 
лінгвокультурний 
аспект. Вісник 
Львівського ун-ту. 
Серія філологічна. 
Львів : Вид. центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. Вип. 72. 
С.200–210.

Якимович-Чапран Д. 
Внесок авторської 
спілки Адельфотес в 
українське 
термінотворення 
кінця XVI-XVII ст. / 
Дарія Якимович-
Чапран // Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка». Серія: 
Проблеми української 
термінології. – Львів : 
Вид-во Львівської 
політехніки, 2016. - 
№842. – С. 165-170.
П.3
Якимович-Чапран Д. 
Історія української 
літературної мови: 
курс лекцій зі 
спецкурсу / Дарія 
Якимович-Чапран. – 
Львів, 2016. – 168 с.
П.11
Лектор 
соціолінгвістичного 
лекторію для 
вчителів-україністів 
при Львівському 
будинку вчителя від 
2015 до 2018 рр.
Лектор з риторики 
при Школі Демократії 
у Львові у 2018 і 2019 
рр.
П.13
На заняттях з 



української мови як 
іноземної на 
підготовчому курсі 
при Львівському 
банківському інституті 
у 2015-16, 2016-17, 
2018-19 навчальних 
роках (пояснення 
французькою та 
англійською мовами);
Стажування та 
професійний 
розвиток:
Стажування у відділі 
української мови 
Інституту 
українознавства імені 
І. Крип’якевича НАН 
України від 16 вересня 
2016 року до 16 січня 
2017 року (наказ 
№3307 ректора ЛНУ 
ім. І. Франка від 14 
вересня 2016 року; 
довідка №1/141 з 
Інституту 
українознавства від 16 
січня 2017 року)

У 2021 р. (березень-
квітень) пройшла 
стажування при 
відділі наукової 
бібліографії 
Львівської 
національної наукової 
бібліотеки України ім. 
В. Стефаника.

37736 Король 
Тетяна 
Валеріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І. Франка, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

Фізіологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009869, 

виданий 
11.03.2001, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

033874, 
виданий 

25.01.2013

17 Анатомія 
людини Академічна та 

професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1

1. Король Т. В. 
Особливості 
проведення 
лабораторного 
практикуму з 
дисципліни 
“Фізіологія людини і 
тварин” для студентів 
біологічних 
спеціальностей в 
умовах дистанційного 
навчання / Т. В. 
Король, O. В. Іккерт // 
Науковий часопис 
НПУ імені М. П. 
Драгоманова. – 2021. 
– вип.80, том 1. – C. 
139-143. (Фахове 
видання України)
2. Король Т. Клітинні 
механізми 
еритродіерезу / Т. 



Король // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
біологічна. – 2020. – 
Вип. 82. – С. 14–35. 
(Фахове видання 
України)
3. Король Т. 
Морфологічні 
особливості та 
показники кислотного 
гемолізу еритроцитів 
алкоголізованих 
щурів за дії таурину / 
Т. Король, М. Вивірка 
// Науковий вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. Серія : 
Біологічні науки. – 
2019. – Т.387, №3. – С. 
123–130. (Фахове 
видання України)
4. Король Т. 
Самостійна 
позааудиторна робота 
студентів: реферат чи 
мультимедійна 
презентація? / Т. 
Король // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Педагогічна. – 2019. – 
Вип. 34. – С. 98–106. 
(Фахове видання 
України)

П.8
Рецензент «Вісника 
Львівського 
університету. Серія 
біологічна».  
П.10
Участь у міжнародних 
наукових проектах у 
рамках Генеральної 
угоди між Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
Інститутом Біо-
Медичних Досліджень 
Новартіс (США) (з 
2016 р. по теперішній 
час).
П.12
Відеолекція у 2-х 
частинах у рамках 
проекту «Університет 
для учнів»

П.15.

1. Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів- членів МАН 
(2010 – 2020 рр.).
2. Член журі 
обласного етапу 
турніру юних біологів 
(2010-2019 рр.).
3. Член журі 
Всеукраїнської 
олімпіади 
Університету для 
учнів випускних 



класів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
(2019 р.).
4. Член журі ІІІ етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
біології.

115056 Гончаренко 
Віталій 
Іванович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І.Франка, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність:  

Біологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 022368, 

виданий 
11.02.2004, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

026303, 
виданий 

20.01.2011, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
006571, 
виданий 

02.07.2008

31 Мікологія та 
альгологія

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Sosnovsky Y. Leaf 
anatomical trends in a 
temperate evergreen 
dwarf shrub, 
Rhododendron 
myrtifolium (Ericaceae) 
along elevational and 
exposure gradients in 
the northeastern 
Carpathian Mountains 
/ Y. Sosnovsky, V. 
Nachychko, A. 
Prokopiv, V. 
Honcharenko // Folia 
Geobotanica. – 2021. – 
Vol. 56, iss. 1. – P. 27 – 
42. Режим доступу: 
https://doi.org/10.1007
/s12224-021-09387-7 
(Impact-factor: 1,544; 
Scopus).
2. Pękala-Safińska A. 
Studies on the 
Inhibitory Properties of 
Leaf ethanolic extracts 
obtained from Ficus 
(Moraceae) species 
against Aeromonas spp. 
strains / A. Pękala-
Safińska, H. M. 
Tkachenko, N. M. 
Kurhaluk, L. I. Buyun, 
Z. Osadowski, V. I. 
Honcharenko, A. I. 
Prokopiv // Journal of 
Veterinary Research. 
Pulawy. – 2021. – V. 
65(1). – P. 59-66. 
(https://doi.org/10.247
8/jvetres-2021-0007). 
(Impact Factor: 1.744).
3. Tkachenko H. 
Preliminary in vitro 
screening of the 
antibacterial activity of 
leaf extracts from 
various Ficus species 
(Moraceae) against 
Yersinia ruckeri / H. 
Tkachenko, L. Buyun, 
E. Terech-Majewska, V. 
Honcharenko, A. 
Prokopiv, Z. Osadowski 



// Archives of Polish 
Fisheries. – 2019, – V. 
27(1), – P.15–26. 
(Impact Factor: 0.82).
4. Борсукевич Л. 
Рідкісні водні та 
перезволожені 
оселища басейну 
Західного Бугу / Л. 
Борсукевич, І. 
Данилик, О. Кузярін, 
С. Сосновська, В. 
Гончаренко // Вісті 
Біосферного 
заповідника "Асканія-
Нова". – 2019.� Т. 21. 
– С. 133-143.
5.  Nachychko V.O. 
First record of Balkan 
Thymus jankae 
(Lamiaceae) from 
Ukraine, with 
taxonomic remarks on 
the species / V.O. 
Nachychko, Y.V. 
Sosnovsky,  V.I. 
Honcharenko // Botany 
Letters. – 2019. – Vol. 
166, № 1. – P. 41–50. 
https://doi.org/10.1080
/23818107.2018.154450
7. (Impact-factor: 
0.883; Snip: 0, 523; 
Scopus).
6. Nobis M. 
Contribution to the 
flora of Asian and 
European countries: 
new national and 
regional vascular plant 
records, 8 / M. Nobis, 
E. Klichowska, A. 
Terlević, A. Wróbel, A. 
Erst, R. Hrivnák, A. L. 
Ebel, V. N. Tikhomirov, 
V. V. Byalt, P. D. 
Gudkova, G. Király, L. 
M. Kipriyanova, M. 
Olonova, R. 
Piwowarczyk, A. 
Pliszko, S. Rosadziński, 
A. P. Seregin, V. 
Honcharenko, J. 
Marciniuk, P. 
Marciniuk, K.f 
Oklejewicz, M.Wolanin, 
O. Batlai, K. Bubíková, 
H. J. Choi, M. A. Dzhus, 
J. Kochjarová, A. V. 
Molnár, A. Nobis, A. 
Nowak, H. Oťaheľová, 
M. Óvári, I. I. Shimko, 
B. Shukherdorj, G.r 
Sramkó, V. I. 
Troshkina, A.V. 
Verkhozina, W. Wang, 
K. Xiang, E. Yu. Zykova 
// Botany Letters. – 
2019. – Vol. 166, №2. – 
P. 163–188. 
https://doi.org/10.1080
/23818107.2019.160016
5. (Impact-factor: 
0.883; Snip: 0, 523; 
Scopus).
П.3
Мамчур З. І. 
Мікологія і 
альгологія. 
Лабораторний 
практикум. / З. І. 



Мамчур, В. І. 
Гончаренко, Ю. А. 
Драч, А. В. Одінцова, 
О. О. Жук // Львів: 
Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка. – 2021. – 100 
c.
П.8
 Науковий керівник 
теми “Зміни 
структурного, 
видового та 
ценотичного 
фіторізноманіття за 
впливу антропогенних 
та кліматичних 
чинників”  Номер 
державної реєстрації: 
0122U200571.
Співкерівник теми 
“Наукові основи 
збереження та 
відновлення 
біотичного і 
ландшафтного 
різноманіття об'єктів 
природно-заповідного 
фонду на території 
міста Львова”, 
Номер державної 
реєстрації: 
0119U002395.
 
Член редколегії 
журналу «Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
біологічна»

П.9.
Голова експертних 
комісій 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти 
Член підкомісії 014-2 
Середня освіта 
Науково-методичної 
комісії із загальної, 
професійної освіти та 
спорту МОН України.

П.14
Голова журі у 2018-
2020 рр. 3 етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олiмпiади з 
екології, голова журі 
вузівського (1) етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади із 
спеціальності 
"Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища" у 2018-
2020 роках, голова 
журі вузівського (1) 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
спеціальності 
"Біологія" у 2018-2020 
роках, голова журі 
вузівського (1) етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з предмету 



"Ботаніка" у 2019 2020 
рр.
Голова журі II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів Малої 
академії наук у 2018- 
2022 рр.

П.15
керівництво 
школярами, які 
зайняли призові місця 
II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” 
П.19
Член Українського 
ботанічного 
товариства

Стажування та 
професійний 
розвиток:
Жешівський 
університет (Польща), 
22.11.2018-28.11.2018, 
наказ ректора ЛНУ ім. 
І. Франка № 4612 від 
22.11. 2018 р.
Тренінг для 
керівників експертних 
груп Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти (2021 р.)
 Рішеня Вченої ради 
біологічного 
факультету 
Львівського 
національного 
університету визнання 
результатів 
підвищення 
кваліфікації обсягом 
шість кредитів ЄКТС 
(Потокол N 27/30 від 
26 грудня 2022 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 Мікологія та 
альгологія Академічна та 

професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Чуба М., Мамчур З.. 
Апофіти і адвентивні 
види у флорі м. 



Львова // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
біологічна. 2018. 
Випуск 77. С. 109–118. 
(Web of Scince)
2. 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
3. Штик О., Мамчур 
З., Красовська А.. 
Історія вивчення 
мишоподібних 
гризунів 
Тернопільщини // 
Вісник Львівського 
університету. Сер. 
біол.  2019. Вип. 80.  
12 с. (Web of Scince)
4. 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.  12 
с. (Web of Scince)
5. Штик О., Мамчур 
З., Красовська А.. 
Історія вивчення 
мишоподібних 
гризунів 
Тернопільщини // 
Вісник Львівського 
університету. Сер. 
біол. 2019.  Вип. 80.  С. 
12–20. 
https://doi.org/10.3097
0/vlubs.2019.80.02 
(Web of Scince)
6. 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. 
https://doi.org/10.3097
0/vlubs.2019.80.13 
(Web of Scince)
7. 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
8. 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  (Scopus)
9. Mamchur Z., Drach 
Yu., Prytula S. 
Sphagnum mosses of 
the Male Polissya (Lviv 
region) // Visnyk of the 
Lviv University. Series 
Biology. 2019. Issue 82. 
P. 110–120. 
http://dx.doi.org/10.30
970/vlubs.2020.82.09  
(Web of Scince)
10. 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 (Scopus)
11. 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 
(Web of Scince)
П.3
1. Мамчур З.І., Джура 
Н.М. Практична 
підготовка магістрів 
екології: навч-метод 
посібник для 
організації та 
проведення практик і 
наукового семінару 
студентів 
спеціальності 101 – 
Екологія, спеціалізації 
«Охорона довкілля та 
екоосвітня 
діяльність».  Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2018. 
104 с.
2. 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.  
130 с.



3. Мамчур З. І., 
Гончаренко В. І., Драч 
Ю. А., Одінцова А. В., 
Жук О. О. Мікологія і 
альґологія. 
Лабораторний 
практикум: 
навчально-
методичний посібник 
для студентів 
спеціальностей 091 – 
Біологія, 014 – 
Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини. Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2021.  
104 с.
4. Антоняк Г. Л., 
Мамчур З.І.  
Мікобіота в 
екосистемах: роль і 
збереження. Львів.  
2021. 392 c.
5. Антоняк Г.Л., 
Мамчур З.І. 
Біохімічна екологія. 
Ч. 1. Гриби та 
грибоподібні 
організми. Львів. 
2022. 308 с.

П.4
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. 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. 
4. Мамчур З., Капрусь 
І. Методичний 
посібник для 
підготовки до 
практичних занять, 
самостійної роботи та 
іспиту із навчальної 
дисципліни 
«Збереження 
біотичного й 
ландшафтного 
різноманіття» 
[електронний ресурс],  
що викладається в 
межах ОПП Екологія 
першого 
(бакалаврського) 
рівня. Львів: 
Видавництво ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2023.  55 с.
1. Мамчур З.  
Електронний курс 
«Екологія грибів».
2. Мамчур З. 
Електронний курс 
«Мікологія. 
Альгологія»
3. Мамчур З. 
Електронний курс 
«Збереження 
фіторізноманіття»
4. Мамчур З. 
Електронний курс 
«Ландшафтний 
дизайн»
5. Мамчур З., Джура 
Н. Електронний курс. 
«Освіта для сталого 
розвитку». 
6. Мамчур З. 
Електронний курс 
«Комплексний 
моніторинг 
геосоціосистем».
П.7,
• Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Позинич Ірини 
Сергіївни 
«Антропогенні 
сукцесії лісових 
рослинних угруповань 
Карпатської частини 
басейну річки 
Дністер», 
представлену на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
біологічних наук 
спеціальність 03.00.16 
– Екологія (2020)
• Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Гапона Юрія 
Васильовича 
«Мохоподібні малих 
міст Лівобережного 
Придніпров’я (флора, 
рослинність, 
бріоіндикаційні 
дослідження)», 
представлену на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
біологічних наук за 
спеціальністю 



ботаніка 03.00.05 
(квітень 2021)

П.8
• Керівник від 
університету 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 у 
межах робочого часу 
«Екологічний 
моніторинг 
абіотичних і 
біотичних 
компонентів 
середовища в умовах 
антропогенно-
техногенного впливу 
на довкілля Номер 
державної реєстрації 
НДР: 0119U002396. 
Терміни виконання: 
початок – 01.2019, 
закінчення – 12.2023
• Тема «Наукові 
основи збереження та 
відновлення 
біотичного і 
ландшафтного 
різноманіття об’єктів 
ПЗФ на території м. 
Львова» (Наукові 
керівники: доц. 
Мамчур З.І., доц. 
Хамар І.С., доц. 
Гончаренко В.І. 
Термін виконання: 
2019–2023 р.р. Номер 
державної реєстрації – 
0119U002395)

• Член редакційної 
колегії журналу 
«Біологічні студії / 
Studia Biologica»
• Член редакційної 
колегії журналу 
«Вісник Львівського 
університету. Серія 
біологічна»
• the member of 
Editorial Council of 
Acta Agrobotanica  
(Польща)
• член редакційної 
колегії  “Prądnik” 
Ojcowskiego Parku 
Narodowego 
(czasopismо naukowe) 
(Польща)

П.9
● Член  підкомісії 101 
Екологія Науково-
методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
Експерт 
Національного 
агентства з якості 
вищої освіти МОН 
України
● Експерт 



Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії
П.19.
• Член експертної 
ради департаменту 
освіти Львівської 
області 
• депутат Львівської 
обласної ради VIII 
скликання
• секретар постійної 
комісії з освіти, науки 
й інновацій Львівської 
обласної ради
• член Наукового 
товариства ім. 
Шевченка у Львові;
• учасник з’їздів 
екологів (Вінниця, 
2017; 2019)

Стажування та 
професійний 
розвиток:
• Інститут екології 
Карпат НАНУ (лютий 
– серпень 2013 року)
• Люблінський 
природничий 
університет (Польща) 
– листопад 2015
• Державний 
природознавчий 
музей НАНУ 
(вересень – грудень 
2018 р.
• курси «ІТ-технології 
в освіті» в Інституті 
післядипломної і 
доуніверситетської 
підготовки (жовтень – 
грудень 2018)
• тренінг експерта 
НАЗЯВО (вересень-
жовтень 2019)
• програма ЛНУ ім. 
Івана Франка 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (25 
березня 2021 року - 12 
червня 2021 року). 
Модуль 2. Сучасні ІТ-
компетентності (3 
кредити) 
СЕРТИФІКАТ СВ № 
02070987/0000448-21
• Сертифікат вебінару 
Web of Science Core 
Collection для наукової 
роботи ( 9 вересня 
2020 року)
• Сертифікат: CMP-
01374-S6J7W 
«Дистанційне 
оцінювання знань в 
навчальних закладах» 
(травень 2020)
• сертифікат: CMP-
01370-X4B1T 
Налаштування та 
підтримка 
навчального процесу в 
Teams for Education 
(травень 2020)
• Сертифікат: CMP-



01368-Q6W5G «Як 
безболісно 
організувати освітній 
процес в умовах 
дистанційного 
навчання» (травень 
2020) 
• Сертифікат ID^202-
2011-100523 «5 кроків 
ефективного 
дистанційного 
навчання», листопад 
2020
• Сертифікат ПК 
02070987/000161-22 
«Успішна акредитація 
освітньої програми: 
актуальні проблеми і 
шляхи вирішення 
(6.12.2022)
• Вебінари ГО "ЛІіС" в 
межах проєкту 
«Програма боротьби з 
лісовими злочинами в 
Україні» за підтримки 
відділу міжнародних 
програм Лісової 
служби США (грудень 
2022).

Відзнаки:
1. Відзнака «Золотий 
герб міста Львова».  
Нагрудний знак № 27 
(2010 р.)
2. Почесна Грамота за 
особливі заслуги 
перед Українським 
народом (Почесна 
Грамота Голови 
Верховної Ради 
України. 2011 р.)
3. Подяка Голови 
Львівської обласної 
ради за багаторічну 
сумлінну науково-
педагогічну працю, 
високий рівень 
організаційної, 
національно-
патріотичної і 
культурно-мистецької 
роботи (2013р.)
4. Подяка 
Міністерства освіти й 
науки (2018) 
5. Почесна Відзнака 
Львівської обласної 
ради до 100-річчя 
ЗУНР (2018).
6. Почесна грамота 
ЛОДА за багаторічну 
сумлінну працю, 
високий 
професіоналізм, 
вагомий особистий 
внесок у розвиток 
науки, активну участь 
у громадсько-
культурному житті 
Львівщини та з 
нагоди Дня Науки 
(травень 2019).
7. Подяка керівника 
Гуманітарного Штабу 
за всебічне сприяння 
за надання 
гуманітарної 
допомоги, активну 
громадянську позицію 
та вагомий внесок у 



наближенні нашої 
Перемоги (Львів, 
2022).
8. Грамота за перше 
місце посібника 
«Мікобіота в 
екосистемах: роль і 
збереження» у 
конкурсі «Найкращий 
навчальний посібник 
природничого 
напряму 2021-2022 
навчального року» 
(жовтень 2022).
9. Подяка Ректора 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка за 
багаторічну сумлінну 
працю, вагомі 
здобутки у науково-
педагогічній 
діяльності та з нагоди 
10-річчя кафедри 
екології (листопад 
2022).

88273 Бичкова 
Соломія 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність:  

Фізіологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 026542, 

виданий 
10.11.2004, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

028728, 
виданий 
10.11.2011

18 Анатомія 
людини

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1

1. Bychkova S.V. The 
role of bafilomycine as 
a therapeutic agent in 
the modulation of endo-
lysosomal store of rat 
hepatocytes  / S.V. 
Bychkova, A.R. 
Stasyshyn, M.A. 
Bychkov // Medicni 
perspektivi. – 2022. – 
XXVII, 3 – P. 22-26. – 
DOI: 
https://doi.org/10.2664
1/2307-
0404.2022.3.265768.
(Web of sci)
2. Kushkevych I. 
ATPase Activity of the 
Subcellular Fractions of 
Colorectal Cancer 
Samples under the 
Action of Nicotinic Acid 
Adenine Dinucleotide 
Phosphate / I. 
Kushkevych, M. 
Bychkov, S. Bychkova, 
M. Gajdács, R. Merza, 
M. Vítězová // 
Biomedicines. 2021; 9 
(12): 1805.  
https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/34944620/  
(Impact Factor: 4.757)
3. Ferents  I. 



Peculiarities of the 
effects of bile acids on 
ATPase activity of the 
colon mucosa in 
patients with 
overweight and irritable 
bowel syndrome / Iryna 
M Ferents,  Solomiia V 
Bychkova, Mykola A 
Bychkov  // Wiad Lek. 
2020; 73 (3): 574-577.  
https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/32285837/ 
(Impact Factor: 0.228)
4. Stasyshyn A. A new 
method of diagnosis of 
the hiatal hernia 
associated with 
gastroesophageal reflux 
disease / Stasyshyn A., 
Bychkov M., Bychkova 
S. // Wiad. Lek. 2019; 
72 (2), 186-188. 
https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/30903770/ 
(Impact Factor: 0.228)
5. Hreniukh V. Effect of 
bafilomycin and 
NAADP on membrane-
associated ATPases and 
respiration of isolated 
mitochondria of the 
murine Nemeth-Kellner 
lymphoma / V. 
Hreniukh, S. Bychkova, 
O. Kulachkovsky, A. 
Babsky // Cell Biochem 
Funct. 2016; 34(8):579-
587. 
https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/27862060/ 
(Impact Factor: 3.685)
6.  Gerasimenko V. 
Ca2+ release-activated 
Ca2+ channel blockade 
as a potential tool in 
antipancreatitis therapy 
/  Gryshchenko O.,  
Ferdek P.E.,  Stapleton 
E.,  Hébert T.O.,  
Bychkova S.,  Peng S.,  
Begg M., Gerasimenko 
O.V.,  Petersen O.H. // 
Proc. Natl. Acad. Sci. 
USA. – 2013. – Vol. 110,  
№ 32. – P.13186-91.  
https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/23878235/  
(Impact Factor: 12.779)

П.2
Патенти: Пат. 142282 
U України, МПК G01N 
33/48 (2006.01) G01N 
33/52 (2006.01) G01J 
3/00 Спосіб 
діагностики синдрому 
подразненої кишки / 
М.А. Бичков, І.М. 
Ференц, С.В. Бичкова 
– №u201911913; 
Заявл. 16.12.2019; 
Опубл. 25.05.2020; 
Бюл. № 10. – 5ст.

П.3
Підручники:
1. Фізіологія людини і 
тварин (фізіологія 
нервової, м’язової і 
сенсорних систем) : 



підручник : вид. 2-ге, 
доп. : [для студ. вищ. 
навч. закл.] / М. Ю. 
Клевець, В. В. Манько, 
М. О. Гальків, О. В. 
Іккерт, С. В. Бичкова. 
– Львів : Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2012. – 
312 с. – (Серія 
«Біологічні Студії»). – 
[Рекомендовано МОН 
України як 
навчальний підручник 
з грифом № 1/11-686 
від 10.02.2010].
2. Фізіологія людини і 
тварин (фізіологія 
нервової, м’язової і 
сенсорних систем) : 
підручник : [для студ. 
вищ. навч. закл.] / М. 
Ю. Клевець, В. В. 
Манько, М. О. Гальків, 
О. В. Іккерт, С. В. 
Бичкова. – Львів : 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2011. – 
264 с. – (Серія 
«Біологічні Студії»). – 
[Рекомендовано МОН 
України як 
навчальний підручник 
з грифом № 1/11-686 
від 10.02.2010]
Посібники:
Анатомія людини: 
методичні вказівки 
для самостійної 
роботи студентів 
напрямку підготовки 
6.040102 – біологія ⁄ 
Укл.: Бичкова С.В., 
Король Т.В. – Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2015. – 
41с.

Стажування та 
професійний 
розвиток:

Пройшла «Курси 
викладацької 
майстерності»   з 
лютого по червень 
2022 р за такими 
модулями:
1. Модуль 1 - «Система 
вищої освіти України. 
Академічна 
доброчесність» - 1 
кредит (30год) З них: 
22 год. (теорія – 
лекції) та 8 год. 
(практичне завдання 
– самостійна робота) 
2. Модуль 2 -«Soft 
Skills компетенції 
викладача вищої 
освіти» - 1 кредит 
(30год) З них: 16 год. 
(теорія – лекції) та 14 
год. ( самостійна 
робота).
3. Модуль 3. 



«Інформаційні 
технології в 
освітньому процесі» -
1.5 кредит (45год) З 
них: 20 год. (теорія – 
лекції) та 25 год. 
(практичне завдання 
– самостійна робота) 
4. Модуль 4- 
«Можливості 
викладача при 
використанні 
платформи Moodle» - 
1 кредит (30год) З них: 
20 год. (теорія – 
лекції) та 10 год. 
(практичне завдання 
– самостійна робота) 
5. Модуль 5. 
«Педагогічна 
інноватика. 
Професійний 
(науковий) бренд 
викладача» - 1.5 
кредит (45год) З них: 
26 год. (теорія – 
лекції) та 19 год. 
(практичне завдання 
– самостійна робота) 
Завершила курс 
«Розвиток 
аналітичних навичок 
педагога для 
оптимізації 
навчальних процесів в 
умовах сьогодення». 
Тривалість курсу 30 
год. 
Дата проходження: 6-
12.11.2021. 
Дистанційний 
формат. Курс 
створений керівником 
ГО «Центр транс 
персональної 
психології» за 
інформаційної 
підтримки 
біологічного 
факультету ЛНУ імені 
Івана Франка. 
Отримала сертифікат 
№ 131 про завершення 
курсу.
Член Українського 
фізіологічного 
товариства та 
Українського 
біофізичного 
товариства

 
 

  
 
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



ПР13. Знати 
механізми 
збереження, 
реалізації та 
передачі 
генетичної 
інформації та їхнє 
значення в 
еволюційних 
процесах.

Навчальна практика з 
мікології, альгології, 
анатомії і морфології 
рослин

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота, 
лабораторні роботи.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 120 латинських і 
українських назв рослин, 
грибів, лишайників та 
водоростей з їх 
ідентифікацією у природі – 
60 балів;
- гербаризація рослин*  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 10 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 10 балів.

Навчальна практика з 
ботаніки

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 150 латинських і 
українських назв рослин, та 
їх родин з ідентифікацією у 
природі – 70 балів;
- гербаризація рослин  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 5 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 5 балів

Навчальна практика з 
зоології безхребетних

презентація (ілюстрація, 
демонстрація), розповідь, 
пояснення, навчальна 
польова екскурсія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким 
співвідношенням: 
60 балів – знання 100 видів 
безхребетних включно з 
українськими і латинськими 
назвами, 30 балів – 
індивідуальна колекція 
безхребетних, 10 балів – 
оволодіння теоретичним 
матеріалом за тематикою 
практики (тестові завдання).
Для успішного завершення 
навчальної практики кожен 
студент повинен підготувати 
і здати звіт за її 
результатами.

Навчальна практика з 
зоології хордових

екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Повне виконання програми 
практики оцінюється в 100 
балів, в тому числі 
 - знання латинських назв 
150 видів хребетних тварин, 
їх ідентифікація та 
систематична 
приналежність – 75 балів;
- виготовлення слідів 
тварин – 10 балів;
- ідентифікація птахів за 
голосом (5 видів) – 10 балів;
- оформлення звіту – 5 
балів.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 



матеріалу, термінологічна 
коректність. 

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Історичний розвиток 
органічного світу

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Практичні роботи - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біотехнологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 



балів
Вірусологія Лекції, презентація 

(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 
балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 балів.

Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 
препарування, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біологія 
індивідуального 
розвитку

Лекції, презентація, групове 
навчання, особистісно-
орієнтоване навчання, 
активні методи навчання, 
дискусія, кейс-метод.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 44 бали 
Лабораторні роботи - 16 
балів
Самостійна робота – 40 
балів

Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 



дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія людини і 
тварин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
експериментальні роботи, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

ПР20. 
Аргументувати 
вибір методів, 
алгоритмів 
планування та 
проведення 
польових, 
лабораторних, 
клініко-
лабораторних 
досліджень, у т.ч. 
математичних 
методів та 
програмного 
забезпечення для 
проведення 
досліджень, 

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 



обробки та 
представлення 
результатів.

інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 

Навчальна практика з 
зоології хордових

екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Повне виконання програми 
практики оцінюється в 100 
балів, в тому числі 
 - знання латинських назв 
150 видів хребетних тварин, 
їх ідентифікація та 
систематична 
приналежність – 75 балів;
- виготовлення слідів 
тварин – 10 балів;
- ідентифікація птахів за 
голосом (5 видів) – 10 балів;
- оформлення звіту – 5 
балів.

Навчальна практика з 
зоології безхребетних

презентація (ілюстрація, 
демонстрація), розповідь, 
пояснення, навчальна 
польова екскурсія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким 
співвідношенням: 
60 балів – знання 100 видів 
безхребетних включно з 
українськими і латинськими 
назвами, 30 балів – 
індивідуальна колекція 
безхребетних, 10 балів – 
оволодіння теоретичним 
матеріалом за тематикою 
практики (тестові завдання).
Для успішного завершення 
навчальної практики кожен 
студент повинен підготувати 
і здати звіт за її 



результатами.

Навчальна практика з 
ботаніки

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 150 латинських і 
українських назв рослин, та 
їх родин з ідентифікацією у 
природі – 70 балів;
- гербаризація рослин  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 5 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 5 балів

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Математичні методи в 
біології з основами 
інформатики

Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Лабораторні роботи - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біологія 
індивідуального 
розвитку

Лекції, презентація, групове 
навчання, особистісно-
орієнтоване навчання, 
активні методи навчання, 
дискусія, кейс-метод.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 44 бали 
Лабораторні роботи - 16 
балів
Самостійна робота – 40 
балів

Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія людини і 
тварин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 



експериментальні роботи, 
дискусія

- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біотехнологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Історичний розвиток 
органічного світу

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Практичні роботи - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (тести) - 
50 балів 
Практичні індивідуальні 
роботи - 50 балів

Навчальна практика з 
мікології, альгології, 
анатомії і морфології 
рослин

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота, 
лабораторні роботи.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 120 латинських і 
українських назв рослин, 
грибів, лишайників та 
водоростей з їх 
ідентифікацією у природі – 
60 балів;
- гербаризація рослин*  – 10 
балів;



- визначення судинних 
рослин – 10 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 10 балів.

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Основи вищої 
математики

Презентації, лекції, 
практичні заняття, дискусії.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням:
Поточний контроль за 
результатами оцінювання 2 
змістових модулів: 50 % 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
– 50.
Іспит: 50 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 50.

Хімія неорганічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольна робота - 18 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 12 
балів
Контрольне опитування - 4 
бали
Модульна контрольна 
робота - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія аналітична Лекції, пояснення, 
презентації, тьюторство, 
бесіда, консультації, 
інструктаж (вступний та 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 



поточний) лабораторних робіт - 40 
балів
Колоквіум - 24 бали
Модульна робота - 24 бали
Домашнє завдання – 12 
балів

Хімія органічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 25 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізика Презентація, лекції, 
дискусія, виконання 
лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, 
рефератів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Колоквіум - 15 балів 
Робота на лекціях - 10 балів
Відвідування – 5 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

Анатомія людини лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
лабораторні заняття

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 
балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 балів.

Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 



препарування, дискусія. Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

ПР19. 
Застосовувати у 
практичній 
діяльності методи 
визначення 
структурних та 
функціональних 
характеристик 
біологічних систем 
на різних рівнях 
організації.

Анатомія людини лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
лабораторні заняття

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 
балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 балів.

Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 
препарування, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів



Підсумковий іспит – 50 
балів

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біологія 
індивідуального 
розвитку

Лекції, презентація, групове 
навчання, особистісно-
орієнтоване навчання, 
активні методи навчання, 
дискусія, кейс-метод.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 44 бали 
Лабораторні роботи - 16 
балів
Самостійна робота – 40 
балів

Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія людини і 
тварин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
експериментальні роботи, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація Оцінювання проводиться за 



(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізика Презентація, лекції, 
дискусія, виконання 
лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, 
рефератів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Колоквіум - 15 балів 
Робота на лекціях - 10 балів
Відвідування – 5 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія органічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 25 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Навчальна практика з 
мікології, альгології, 
анатомії і морфології 
рослин

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота, 
лабораторні роботи.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 120 латинських і 
українських назв рослин, 
грибів, лишайників та 
водоростей з їх 
ідентифікацією у природі – 
60 балів;
- гербаризація рослин*  – 10 
балів;



- визначення судинних 
рослин – 10 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 10 балів.

Навчальна практика з 
зоології безхребетних

презентація (ілюстрація, 
демонстрація), розповідь, 
пояснення, навчальна 
польова екскурсія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким 
співвідношенням: 
60 балів – знання 100 видів 
безхребетних включно з 
українськими і латинськими 
назвами, 30 балів – 
індивідуальна колекція 
безхребетних, 10 балів – 
оволодіння теоретичним 
матеріалом за тематикою 
практики (тестові завдання).
Для успішного завершення 
навчальної практики кожен 
студент повинен підготувати 
і здати звіт за її 
результатами.

Навчальна практика з 
зоології хордових

екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Повне виконання програми 
практики оцінюється в 100 
балів, в тому числі 
 - знання латинських назв 
150 видів хребетних тварин, 
їх ідентифікація та 
систематична 
приналежність – 75 балів;
- виготовлення слідів 
тварин – 10 балів;
- ідентифікація птахів за 
голосом (5 видів) – 10 балів;
- оформлення звіту – 5 
балів.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 



навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Навчальна практика з 
ботаніки

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 150 латинських і 
українських назв рослин, та 
їх родин з ідентифікацією у 
природі – 70 балів;
- гербаризація рослин  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 5 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 5 балів

ПР18. Уміти 
прогнозувати 
ефективність та 
наслідки реалізації 
природоохоронних 
заходів.

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 
балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 балів.

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 
препарування, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів



Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Навчальна практика з 
мікології, альгології, 
анатомії і морфології 
рослин

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота, 
лабораторні роботи.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 120 латинських і 
українських назв рослин, 
грибів, лишайників та 
водоростей з їх 
ідентифікацією у природі – 
60 балів;
- гербаризація рослин*  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 10 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 10 балів.

Навчальна практика з 
зоології безхребетних

презентація (ілюстрація, 
демонстрація), розповідь, 
пояснення, навчальна 
польова екскурсія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким 
співвідношенням: 
60 балів – знання 100 видів 
безхребетних включно з 
українськими і латинськими 
назвами, 30 балів – 
індивідуальна колекція 
безхребетних, 10 балів – 
оволодіння теоретичним 
матеріалом за тематикою 
практики (тестові завдання).
Для успішного завершення 
навчальної практики кожен 
студент повинен підготувати 
і здати звіт за її 
результатами.

Навчальна практика з 
зоології хордових

екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Повне виконання програми 
практики оцінюється в 100 
балів, в тому числі 
 - знання латинських назв 
150 видів хребетних тварин, 
їх ідентифікація та 
систематична 
приналежність – 75 балів;
- виготовлення слідів 
тварин – 10 балів;
- ідентифікація птахів за 
голосом (5 видів) – 10 балів;
- оформлення звіту – 5 



балів.
Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Навчальна практика з 
ботаніки

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 150 латинських і 
українських назв рослин, та 
їх родин з ідентифікацією у 
природі – 70 балів;
- гербаризація рослин  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 5 балів;
- укладання морфологічного 



опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 5 балів

ПР17. Розуміти 
роль еволюційної 
ідеї органічного 
світу.

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 
балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 балів.

Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 
препарування, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Історичний розвиток 
органічного світу

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Практичні роботи - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів



Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

ПР16. Знати будову 
та функції імунної 
системи, клітинні 
та молекулярні 
механізми імунних 
реакцій, їх 
регуляцію, 
генетичний 
контроль; види 
імунітету та 
методи оцінки 
імунного статусу 
організму.

Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія людини і 
тварин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
експериментальні роботи, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біотехнологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 



навчання, дискусія. Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

ПР15. Аналізувати 
форми 
взаємовідносин між 
мікро- та 
макроороганізмами 
з визначенням 
основних напрямів 
цих процесів.

Хімія неорганічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольна робота - 18 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 12 
балів
Контрольне опитування - 4 
бали
Модульна контрольна 
робота - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія аналітична Лекції, пояснення, 
презентації, тьюторство, 
бесіда, консультації, 
інструктаж (вступний та 
поточний)

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 40 
балів
Колоквіум - 24 бали
Модульна робота - 24 бали
Домашнє завдання – 12 
балів

Хімія органічна Лекції, мультимедійні Оцінювання проводиться за 



презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 25 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

Біохімія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізика Презентація, лекції, 
дискусія, виконання 
лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, 
рефератів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Колоквіум - 15 балів 
Робота на лекціях - 10 балів
Відвідування – 5 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Анатомія людини лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
лабораторні заняття

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 
балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 балів.

Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 
препарування, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:



розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біологія 
індивідуального 
розвитку

Лекції, презентація, групове 
навчання, особистісно-
орієнтоване навчання, 
активні методи навчання, 
дискусія, кейс-метод.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 44 бали 
Лабораторні роботи - 16 
балів
Самостійна робота – 40 
балів

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 



які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 

Навчальна практика з 
зоології хордових

екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Повне виконання програми 
практики оцінюється в 100 
балів, в тому числі 
 - знання латинських назв 
150 видів хребетних тварин, 
їх ідентифікація та 
систематична 
приналежність – 75 балів;
- виготовлення слідів 
тварин – 10 балів;
- ідентифікація птахів за 
голосом (5 видів) – 10 балів;
- оформлення звіту – 5 
балів.

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Математичні методи в 
біології з основами 
інформатики

Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Лабораторні роботи - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  



Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія людини і 
тварин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
експериментальні роботи, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біотехнологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Історичний розвиток 
органічного світу

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Практичні роботи - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів



Навчальна практика з 
мікології, альгології, 
анатомії і морфології 
рослин

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота, 
лабораторні роботи.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 120 латинських і 
українських назв рослин, 
грибів, лишайників та 
водоростей з їх 
ідентифікацією у природі – 
60 балів;
- гербаризація рослин*  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 10 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 10 балів.

Навчальна практика з 
ботаніки

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 150 латинських і 
українських назв рослин, та 
їх родин з ідентифікацією у 
природі – 70 балів;
- гербаризація рослин  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 5 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 5 балів

Навчальна практика з 
зоології безхребетних

презентація (ілюстрація, 
демонстрація), розповідь, 
пояснення, навчальна 
польова екскурсія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким 
співвідношенням: 
60 балів – знання 100 видів 
безхребетних включно з 
українськими і латинськими 
назвами, 30 балів – 
індивідуальна колекція 
безхребетних, 10 балів – 
оволодіння теоретичним 
матеріалом за тематикою 
практики (тестові завдання).
Для успішного завершення 
навчальної практики кожен 
студент повинен підготувати 
і здати звіт за її 
результатами.

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

ПР14. Аналізувати 
взаємодії живих 
організмів різних 
рівнів 
філогенетичної 
спорідненості між 
собою, особливості 
впливу різних 
чинників на живі 
організми та 
оцінювати їхню 
роль у біосферних 
процесах 
трансформації 
речовин і енергії.

Навчальна практика з 
зоології хордових

екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Повне виконання програми 
практики оцінюється в 100 
балів, в тому числі 
 - знання латинських назв 
150 видів хребетних тварин, 
їх ідентифікація та 
систематична 
приналежність – 75 балів;
- виготовлення слідів 
тварин – 10 балів;
- ідентифікація птахів за 
голосом (5 видів) – 10 балів;
- оформлення звіту – 5 
балів.

Виробнича 
(переддипломна) 

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 

Повне виконання 
індивідуального плану 



практика (ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Навчальна практика з 
зоології безхребетних

презентація (ілюстрація, 
демонстрація), розповідь, 
пояснення, навчальна 
польова екскурсія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким 
співвідношенням: 
60 балів – знання 100 видів 
безхребетних включно з 
українськими і латинськими 
назвами, 30 балів – 
індивідуальна колекція 
безхребетних, 10 балів – 
оволодіння теоретичним 
матеріалом за тематикою 
практики (тестові завдання).
Для успішного завершення 
навчальної практики кожен 
студент повинен підготувати 
і здати звіт за її 
результатами.



Навчальна практика з 
ботаніки

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 150 латинських і 
українських назв рослин, та 
їх родин з ідентифікацією у 
природі – 70 балів;
- гербаризація рослин  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 5 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 5 балів

Біотехнологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Історичний розвиток 
органічного світу

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Практичні роботи - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Математичні методи в 
біології з основами 
інформатики

Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 



задач, дискусія. - 25 балів 
Лабораторні роботи - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біологія 
індивідуального 
розвитку

Лекції, презентація, групове 
навчання, особистісно-
орієнтоване навчання, 
активні методи навчання, 
дискусія, кейс-метод.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 44 бали 
Лабораторні роботи - 16 
балів
Самостійна робота – 40 
балів

Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія людини і 
тварин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
експериментальні роботи, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів



Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Навчальна практика з 
мікології, альгології, 
анатомії і морфології 
рослин

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота, 
лабораторні роботи.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 120 латинських і 
українських назв рослин, 
грибів, лишайників та 
водоростей з їх 
ідентифікацією у природі – 
60 балів;
- гербаризація рослин*  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 10 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 10 балів.

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 
препарування, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізика Презентація, лекції, 
дискусія, виконання 
лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, 
рефератів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Колоквіум - 15 балів 
Робота на лекціях - 10 балів
Відвідування – 5 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Анатомія людини лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
лабораторні заняття

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 
балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 балів.

Хімія неорганічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:



самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Контрольна робота - 18 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 12 
балів
Контрольне опитування - 4 
бали
Модульна контрольна 
робота - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія аналітична Лекції, пояснення, 
презентації, тьюторство, 
бесіда, консультації, 
інструктаж (вступний та 
поточний)

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 40 
балів
Колоквіум - 24 бали
Модульна робота - 24 бали
Домашнє завдання – 12 
балів

Хімія органічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 25 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

ПР23. Реалізувати 
свої права і 
обов’язки як члена 
суспільства.

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 



балів
Курсова робота Використовуються такі 

методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Фізичне виховання Комп’ютерне обладнання, 
програмне забезпечення 
ZOOM, MicrosoftTeams, 
Moodle, спортивний 
інвентар та обладнання

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Активність на заняттях - 30 
балів
Фізична і технічна 
підготовленість - 40 балів
Методична робота - 30 балів  

Історія української 
культури

Лекції, техніки 
опрацювання дискусійних 
питань, метод проектів і їх 
презентацій, метод усного 
опитування.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так: 
• 2 модулі: 80% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 80;
• контролі знань: 20%; 
максимальна кількість балів 
20.

Історія України Презентація, лекції, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100 бальною шкалою. 
Практичні заняття 
становлять 100% 
семестрової оцінки. Залік 
виставляється за 
підсумками роботи студента 
на практичних заняттях.



ПР12. 
Демонструвати 
знання будови, 
процесів 
життєдіяльності 
та функцій живих 
організмів, 
розуміти 
механізми регуляції 
фізіологічних 
функцій для 
підтримання 
гомеостазу 
біологічних си-
стем.

Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Математичні методи в 
біології з основами 
інформатики

Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Лабораторні роботи - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біологія 
індивідуального 
розвитку

Лекції, презентація, групове 
навчання, особистісно-
орієнтоване навчання, 
активні методи навчання, 
дискусія, кейс-метод.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 44 бали 
Лабораторні роботи - 16 
балів
Самостійна робота – 40 
балів

Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія рослин лекції, презентація Оцінювання проводиться за 



(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія людини і 
тварин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
експериментальні роботи, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біотехнологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 



дослідження за обраною 
темою.

члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

ПР11. Розуміти 
структурну 
організацію 
біологічних систем 
на молекулярному 
рівні.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 



бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біотехнологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія неорганічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольна робота - 18 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 12 
балів
Контрольне опитування - 4 
бали
Модульна контрольна 



робота - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія аналітична Лекції, пояснення, 
презентації, тьюторство, 
бесіда, консультації, 
інструктаж (вступний та 
поточний)

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 40 
балів
Колоквіум - 24 бали
Модульна робота - 24 бали
Домашнє завдання – 12 
балів

Хімія органічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 25 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія людини і 
тварин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
експериментальні роботи, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів



Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

ПР21. Аналізувати 
інформацію про 
різноманіття 
живих організмів.

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Навчальна практика з 
зоології хордових

екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Повне виконання програми 
практики оцінюється в 100 
балів, в тому числі 
 - знання латинських назв 
150 видів хребетних тварин, 
їх ідентифікація та 
систематична 
приналежність – 75 балів;
- виготовлення слідів 



тварин – 10 балів;
- ідентифікація птахів за 
голосом (5 видів) – 10 балів;
- оформлення звіту – 5 
балів.

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 
балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 балів.

Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 
препарування, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 



балів

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Історичний розвиток 
органічного світу

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Практичні роботи - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Навчальна практика з 
мікології, альгології, 
анатомії і морфології 
рослин

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота, 
лабораторні роботи.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 120 латинських і 
українських назв рослин, 
грибів, лишайників та 
водоростей з їх 
ідентифікацією у природі – 
60 балів;
- гербаризація рослин*  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 10 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 10 балів.

Навчальна практика з 
ботаніки

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 150 латинських і 
українських назв рослин, та 
їх родин з ідентифікацією у 
природі – 70 балів;
- гербаризація рослин  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 5 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 5 балів

Навчальна практика з 
зоології безхребетних

презентація (ілюстрація, 
демонстрація), розповідь, 
пояснення, навчальна 
польова екскурсія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким 
співвідношенням: 
60 балів – знання 100 видів 
безхребетних включно з 
українськими і латинськими 
назвами, 30 балів – 
індивідуальна колекція 
безхребетних, 10 балів – 
оволодіння теоретичним 
матеріалом за тематикою 
практики (тестові завдання).
Для успішного завершення 
навчальної практики кожен 
студент повинен підготувати 
і здати звіт за її 
результатами.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 



Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 

ПР10. Знати 
основи 
систематики, 
методи виявлення 
та ідентифікації 
неклітинних форм 
життя, прокаріот 
і еукаріот й 
застосо-вувати їх 
для вирішення 
конкретних 
біологічних 
завдань.

Навчальна практика з 
зоології безхребетних

презентація (ілюстрація, 
демонстрація), розповідь, 
пояснення, навчальна 
польова екскурсія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким 
співвідношенням: 
60 балів – знання 100 видів 
безхребетних включно з 
українськими і латинськими 
назвами, 30 балів – 
індивідуальна колекція 
безхребетних, 10 балів – 
оволодіння теоретичним 
матеріалом за тематикою 
практики (тестові завдання).
Для успішного завершення 
навчальної практики кожен 
студент повинен підготувати 
і здати звіт за її 
результатами.

Навчальна практика з 
зоології хордових

екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Повне виконання програми 
практики оцінюється в 100 
балів, в тому числі 
 - знання латинських назв 
150 видів хребетних тварин, 
їх ідентифікація та 
систематична 
приналежність – 75 балів;
- виготовлення слідів 
тварин – 10 балів;
- ідентифікація птахів за 
голосом (5 видів) – 10 балів;
- оформлення звіту – 5 
балів.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 



пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Навчальна практика з 
ботаніки

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 150 латинських і 
українських назв рослин, та 
їх родин з ідентифікацією у 
природі – 70 балів;
- гербаризація рослин  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 5 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 5 балів

Навчальна практика з 
мікології, альгології, 
анатомії і морфології 
рослин

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота, 
лабораторні роботи.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 120 латинських і 
українських назв рослин, 
грибів, лишайників та 
водоростей з їх 
ідентифікацією у природі – 
60 балів;
- гербаризація рослин*  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 10 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 10 балів.

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів



Підсумковий іспит – 50 
балів

Латинська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Колаборативне навчання 
(групові проекти), дискусії, 
презентації.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Самостійна робота - 25 балів
Лексична термінологія - 25 
балів
Поточний контроль роботи 
на заняттях - 25 балів 
Підсумкова контрольна 
робота - 25 балів

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 
балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 балів.

Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 
препарування, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біологія 
індивідуального 
розвитку

Лекції, презентація, групове 
навчання, особистісно-
орієнтоване навчання, 
активні методи навчання, 
дискусія, кейс-метод.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 44 бали 
Лабораторні роботи - 16 
балів
Самостійна робота – 40 



балів
Мікробіологія Лекції, презентації, 

розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

ПР08. Знати та 
розуміти основні 
терміни, концепції, 
теорії і закони в 
галузі біологічних 
наук і на межі 
предметних 
галузей.

Фізіологія людини і 
тварин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
експериментальні роботи, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біотехнологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Історичний розвиток 
органічного світу

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 



Практичні роботи - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (тести) - 
50 балів 
Практичні індивідуальні 
роботи - 50 балів

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Фізіологія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів



Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біологія 
індивідуального 
розвитку

Лекції, презентація, групове 
навчання, особистісно-
орієнтоване навчання, 
активні методи навчання, 
дискусія, кейс-метод.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 44 бали 
Лабораторні роботи - 16 
балів
Самостійна робота – 40 
балів

Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізика Презентація, лекції, 
дискусія, виконання 
лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, 
рефератів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Колоквіум - 15 балів 
Робота на лекціях - 10 балів
Відвідування – 5 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

Анатомія людини лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
лабораторні заняття

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів



Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 
препарування, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Математичні методи в 
біології з основами 
інформатики

Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Лабораторні роботи - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 
балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 балів.

ПР07. Володіти 
прийомами 

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 



самоосвіти і 
самовдосконалення. 
Уміти 
проектувати 
траєкторію 
професійного росту 
й особистого 
розвитку, 
застосовуючи 
набуті знання.

а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (тести) - 
50 балів 
Практичні індивідуальні 
роботи - 50 балів

Історичний розвиток 
органічного світу

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Практичні роботи - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біотехнологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів



Підсумковий іспит – 50 
балів

Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 
препарування, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Математичні методи в 
біології з основами 
інформатики

Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Лабораторні роботи - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біологія 
індивідуального 
розвитку

Лекції, презентація, групове 
навчання, особистісно-
орієнтоване навчання, 
активні методи навчання, 
дискусія, кейс-метод.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 44 бали 
Лабораторні роботи - 16 
балів
Самостійна робота – 40 



балів

Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія людини і 
тварин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
експериментальні роботи, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 
балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 балів.

Анатомія людини лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
лабораторні заняття

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 бали 



Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

лекції, дискусія, бесіда, 
ілюстрація, демонстрація, 
доповідь, обговорення, 
презентація результатів 
дослідження.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так: 
• практичні заняття: 35% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
35; 
• 4 модулі: 40% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 40;
• усний виступ: 10%; 
максимальна кількість балів 
10;
• документи 15%; 
максимальна кількість балів 
15;
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100.

Історія України Презентація, лекції, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100 бальною шкалою. 
Практичні заняття 
становлять 100% 
семестрової оцінки. Залік 
виставляється за 
підсумками роботи студента 
на практичних заняттях.

Історія української 
культури

Лекції, техніки 
опрацювання дискусійних 
питань, метод проектів і їх 
презентацій, метод усного 
опитування.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так: 
• 2 модулі: 80% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 80;
• контролі знань: 20%; 
максимальна кількість балів 
20.

Філософія Лекції, Power-Point 
презентації, дискусії, 
обговорення текстів, 
презентації проектів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так: 
• практичні заняття: 25% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
25; 
• модуль: 25% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 25;
• іспит: 50%; максимальна 
кількість балів 50.

Іноземна мова Бесіди, робота у групах, 
дискусії, презентації, 
виконання письмових 
проєктів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульне тестування - 15 
балів



Домашнє читання - 10 балів
Творча письмова робота - 5 
балів
Усна презентація - 5 балів
Поточний контроль роботи 
на заняттях - 15 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів (тести)

Основи вищої 
математики

Презентації, лекції, 
практичні заняття, дискусії.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням:
Поточний контроль за 
результатами оцінювання 2 
змістових модулів: 50 % 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
– 50.
Іспит: 50 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 50.

Хімія неорганічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольна робота - 18 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 12 
балів
Контрольне опитування - 4 
бали
Модульна контрольна 
робота - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія аналітична Лекції, пояснення, 
презентації, тьюторство, 
бесіда, консультації, 
інструктаж (вступний та 
поточний)

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 40 
балів
Колоквіум - 24 бали
Модульна робота - 24 бали
Домашнє завдання – 12 
балів

Хімія органічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 25 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів



Фізика Презентація, лекції, 
дискусія, виконання 
лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, 
рефератів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Колоквіум - 15 балів 
Робота на лекціях - 10 балів
Відвідування – 5 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Латинська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Колаборативне навчання 
(групові проекти), дискусії, 
презентації.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Самостійна робота - 25 балів
Лексична термінологія - 25 
балів
Поточний контроль роботи 
на заняттях - 25 балів 
Підсумкова контрольна 
робота - 25 балів

ПР06. 
Застосовувати 
моделі, методи і 
дані фізики, хімії, 
екології, 
математики у 
процесі навчання 
та забезпечення 
професійної 
діяльності.

Основи вищої 
математики

Презентації, лекції, 
практичні заняття, дискусії.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням:
Поточний контроль за 
результатами оцінювання 2 
змістових модулів: 50 % 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
– 50.
Іспит: 50 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 50.

Хімія неорганічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольна робота - 18 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 12 
балів
Контрольне опитування - 4 
бали
Модульна контрольна 
робота - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія аналітична Лекції, пояснення, 
презентації, тьюторство, 
бесіда, консультації, 
інструктаж (вступний та 
поточний)

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 40 
балів
Колоквіум - 24 бали
Модульна робота - 24 бали
Домашнє завдання – 12 
балів

Хімія органічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 25 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 



лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізика Презентація, лекції, 
дискусія, виконання 
лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, 
рефератів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Колоквіум - 15 балів 
Робота на лекціях - 10 балів
Відвідування – 5 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

Математичні методи в 
біології з основами 
інформатики

Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Лабораторні роботи - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Навчальна практика з 
мікології, альгології, 
анатомії і морфології 
рослин

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота, 
лабораторні роботи.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 120 латинських і 
українських назв рослин, 
грибів, лишайників та 
водоростей з їх 
ідентифікацією у природі – 
60 балів;
- гербаризація рослин*  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 10 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;



- звіт і щоденник практики 
– 10 балів.

Навчальна практика з 
ботаніки

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 150 латинських і 
українських назв рослин, та 
їх родин з ідентифікацією у 
природі – 70 балів;
- гербаризація рослин  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 5 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 5 балів

Навчальна практика з 
зоології хордових

екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Повне виконання програми 
практики оцінюється в 100 
балів, в тому числі 
 - знання латинських назв 
150 видів хребетних тварин, 
їх ідентифікація та 
систематична 
приналежність – 75 балів;
- виготовлення слідів 
тварин – 10 балів;
- ідентифікація птахів за 
голосом (5 видів) – 10 балів;
- оформлення звіту – 5 
балів.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 



дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Навчальна практика з 
зоології безхребетних

презентація (ілюстрація, 
демонстрація), розповідь, 
пояснення, навчальна 
польова екскурсія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким 
співвідношенням: 
60 балів – знання 100 видів 
безхребетних включно з 
українськими і латинськими 
назвами, 30 балів – 
індивідуальна колекція 
безхребетних, 10 балів – 
оволодіння теоретичним 
матеріалом за тематикою 
практики (тестові завдання).
Для успішного завершення 
навчальної практики кожен 
студент повинен підготувати 
і здати звіт за її 
результатами.

ПР05. 
Демонструвати 
навички 
оцінювання 
непередбачуваних 
біологічних 
проблем і 
обдуманого вибору 
шляхів їх 
вирішення.

Хімія органічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 25 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізика Презентація, лекції, 
дискусія, виконання 
лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, 
рефератів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Колоквіум - 15 балів 
Робота на лекціях - 10 балів
Відвідування – 5 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 



балів
Екологія лекції, презентація 

(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

Анатомія людини лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
лабораторні заняття

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 
балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 балів.

Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 
препарування, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Навчальна практика з 
зоології хордових

екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Повне виконання програми 
практики оцінюється в 100 
балів, в тому числі 
 - знання латинських назв 
150 видів хребетних тварин, 
їх ідентифікація та 
систематична 
приналежність – 75 балів;
- виготовлення слідів 
тварин – 10 балів;
- ідентифікація птахів за 
голосом (5 видів) – 10 балів;
- оформлення звіту – 5 
балів.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 



пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Навчальна практика з 
зоології безхребетних

презентація (ілюстрація, 
демонстрація), розповідь, 
пояснення, навчальна 
польова екскурсія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким 
співвідношенням: 
60 балів – знання 100 видів 
безхребетних включно з 
українськими і латинськими 
назвами, 30 балів – 
індивідуальна колекція 
безхребетних, 10 балів – 
оволодіння теоретичним 
матеріалом за тематикою 
практики (тестові завдання).
Для успішного завершення 
навчальної практики кожен 
студент повинен підготувати 
і здати звіт за її 
результатами.

Навчальна практика з 
ботаніки

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 150 латинських і 
українських назв рослин, та 
їх родин з ідентифікацією у 
природі – 70 балів;
- гербаризація рослин  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 5 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;



- звіт і щоденник практики 
– 5 балів

Навчальна практика з 
мікології, альгології, 
анатомії і морфології 
рослин

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота, 
лабораторні роботи.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 120 латинських і 
українських назв рослин, 
грибів, лишайників та 
водоростей з їх 
ідентифікацією у природі – 
60 балів;
- гербаризація рослин*  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 10 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 10 балів.

Історичний розвиток 
органічного світу

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Практичні роботи - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів



Математичні методи в 
біології з основами 
інформатики

Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Лабораторні роботи - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біологія 
індивідуального 
розвитку

Лекції, презентація, групове 
навчання, особистісно-
орієнтоване навчання, 
активні методи навчання, 
дискусія, кейс-метод.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 44 бали 
Лабораторні роботи - 16 
балів
Самостійна робота – 40 
балів

Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія людини і 
тварин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
експериментальні роботи, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біотехнологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 



Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

ПР04. 
Спілкуватися усно 
і письмово з 
професійних 
питань з 
використанням 
наукових термінів, 
прийнятих у 
фаховому 
середовищі, 
державною та 
іноземною мовами.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

лекції, дискусія, бесіда, 
ілюстрація, демонстрація, 
доповідь, обговорення, 
презентація результатів 
дослідження.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так: 
• практичні заняття: 35% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
35; 
• 4 модулі: 40% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 40;
• усний виступ: 10%; 
максимальна кількість балів 
10;
• документи 15%; 
максимальна кількість балів 
15;
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100.

Історія України Презентація, лекції, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100 бальною шкалою. 
Практичні заняття 
становлять 100% 
семестрової оцінки. Залік 
виставляється за 
підсумками роботи студента 
на практичних заняттях.

Історія української 
культури

Лекції, техніки 
опрацювання дискусійних 
питань, метод проектів і їх 
презентацій, метод усного 
опитування.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так: 
• 2 модулі: 80% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 80;
• контролі знань: 20%; 
максимальна кількість балів 
20.

Іноземна мова Бесіди, робота у групах, 
дискусії, презентації, 
виконання письмових 
проєктів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульне тестування - 15 
балів
Домашнє читання - 10 балів
Творча письмова робота - 5 
балів
Усна презентація - 5 балів
Поточний контроль роботи 
на заняттях - 15 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів (тести)

Латинська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Колаборативне навчання 
(групові проекти), дискусії, 
презентації.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Самостійна робота - 25 балів



Лексична термінологія - 25 
балів
Поточний контроль роботи 
на заняттях - 25 балів 
Підсумкова контрольна 
робота - 25 балів

Основи вищої 
математики

Презентації, лекції, 
практичні заняття, дискусії.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням:
Поточний контроль за 
результатами оцінювання 2 
змістових модулів: 50 % 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
– 50.
Іспит: 50 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 50.

Хімія неорганічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольна робота - 18 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 12 
балів
Контрольне опитування - 4 
бали
Модульна контрольна 
робота - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія аналітична Лекції, пояснення, 
презентації, тьюторство, 
бесіда, консультації, 
інструктаж (вступний та 
поточний)

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 40 
балів
Колоквіум - 24 бали
Модульна робота - 24 бали
Домашнє завдання – 12 
балів

Хімія органічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 25 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізика Презентація, лекції, Оцінювання проводиться за 



дискусія, виконання 
лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, 
рефератів.

100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Колоквіум - 15 балів 
Робота на лекціях - 10 балів
Відвідування – 5 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Історичний розвиток 
органічного світу

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Практичні роботи - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (тести) - 
50 балів 
Практичні індивідуальні 
роботи - 50 балів

Навчальна практика з 
мікології, альгології, 
анатомії і морфології 
рослин

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота, 
лабораторні роботи.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 120 латинських і 
українських назв рослин, 
грибів, лишайників та 
водоростей з їх 
ідентифікацією у природі – 
60 балів;
- гербаризація рослин*  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 10 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 10 балів.

Навчальна практика з 
ботаніки

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 150 латинських і 
українських назв рослин, та 
їх родин з ідентифікацією у 
природі – 70 балів;
- гербаризація рослин  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 5 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 5 балів

Навчальна практика з 
зоології безхребетних

презентація (ілюстрація, 
демонстрація), розповідь, 
пояснення, навчальна 
польова екскурсія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким 
співвідношенням: 
60 балів – знання 100 видів 
безхребетних включно з 
українськими і латинськими 



назвами, 30 балів – 
індивідуальна колекція 
безхребетних, 10 балів – 
оволодіння теоретичним 
матеріалом за тематикою 
практики (тестові завдання).
Для успішного завершення 
навчальної практики кожен 
студент повинен підготувати 
і здати звіт за її 
результатами.

Навчальна практика з 
зоології хордових

екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Повне виконання програми 
практики оцінюється в 100 
балів, в тому числі 
 - знання латинських назв 
150 видів хребетних тварин, 
їх ідентифікація та 
систематична 
приналежність – 75 балів;
- виготовлення слідів 
тварин – 10 балів;
- ідентифікація птахів за 
голосом (5 видів) – 10 балів;
- оформлення звіту – 5 
балів.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 



(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Біотехнологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

Анатомія людини лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
лабораторні заняття

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 



балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 балів.

Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 
препарування, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Математичні методи в 
біології з основами 
інформатики

Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Лабораторні роботи - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біологія 
індивідуального 
розвитку

Лекції, презентація, групове 
навчання, особистісно-
орієнтоване навчання, 
активні методи навчання, 
дискусія, кейс-метод.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 44 бали 
Лабораторні роботи - 16 
балів
Самостійна робота – 40 
балів

Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 



балів

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія людини і 
тварин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
експериментальні роботи, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

ПР03. Планувати, 
виконувати, 
аналізувати дані і 
презентувати ре-
зультати 
експериментальни
х досліджень в 
галузі біології.

Біотехнологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Історичний розвиток 
органічного світу

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Практичні роботи - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (тести) - 
50 балів 
Практичні індивідуальні 
роботи - 50 балів

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 



дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія людини і лекції, презентація Оцінювання проводиться за 



тварин (ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
експериментальні роботи, 
дискусія

100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Основи вищої 
математики

Презентації, лекції, 
практичні заняття, дискусії.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням:
Поточний контроль за 
результатами оцінювання 2 
змістових модулів: 50 % 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
– 50.
Іспит: 50 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 50.

Хімія неорганічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольна робота - 18 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 12 
балів
Контрольне опитування - 4 
бали
Модульна контрольна 
робота - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія аналітична Лекції, пояснення, 
презентації, тьюторство, 
бесіда, консультації, 
інструктаж (вступний та 
поточний)

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 40 
балів
Колоквіум - 24 бали
Модульна робота - 24 бали
Домашнє завдання – 12 
балів

Хімія органічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 25 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів



Фізика Презентація, лекції, 
дискусія, виконання 
лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, 
рефератів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Колоквіум - 15 балів 
Робота на лекціях - 10 балів
Відвідування – 5 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Математичні методи в 
біології з основами 
інформатики

Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Лабораторні роботи - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біологія 
індивідуального 
розвитку

Лекції, презентація, групове 
навчання, особистісно-
орієнтоване навчання, 
активні методи навчання, 
дискусія, кейс-метод.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 44 бали 
Лабораторні роботи - 16 
балів
Самостійна робота – 40 
балів

Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 



розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

ПР02. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології, 
програмні засоби 
та ресурси 
Інтернету для 
інформаційного 
забезпечення 
професійної 
діяльності.

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 



Навчальна практика з 
зоології хордових

екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Повне виконання програми 
практики оцінюється в 100 
балів, в тому числі 
 - знання латинських назв 
150 видів хребетних тварин, 
їх ідентифікація та 
систематична 
приналежність – 75 балів;
- виготовлення слідів 
тварин – 10 балів;
- ідентифікація птахів за 
голосом (5 видів) – 10 балів;
- оформлення звіту – 5 
балів.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Презентація, лекції, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100 бальною шкалою. 
Практичні заняття 
становлять 100% 
семестрової оцінки. Залік 
виставляється за 
підсумками роботи студента 
на практичних заняттях.

Історія української 
культури

Лекції, техніки 
опрацювання дискусійних 
питань, метод проектів і їх 
презентацій, метод усного 
опитування.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так: 
• 2 модулі: 80% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 80;
• контролі знань: 20%; 
максимальна кількість балів 
20.

Біологія 
індивідуального 
розвитку

Лекції, презентація, групове 
навчання, особистісно-
орієнтоване навчання, 
активні методи навчання, 
дискусія, кейс-метод.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 44 бали 
Лабораторні роботи - 16 
балів
Самостійна робота – 40 
балів

Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія людини і 
тварин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
експериментальні роботи, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів



Підсумковий іспит – 50 
балів

Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біотехнологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Історичний розвиток 
органічного світу

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Практичні роботи - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (тести) - 
50 балів 
Практичні індивідуальні 
роботи - 50 балів

Навчальна практика з 
мікології, альгології, 
анатомії і морфології 
рослин

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота, 
лабораторні роботи.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 120 латинських і 
українських назв рослин, 
грибів, лишайників та 
водоростей з їх 
ідентифікацією у природі – 
60 балів;
- гербаризація рослин*  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 10 балів;



- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 10 балів.

Навчальна практика з 
ботаніки

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 150 латинських і 
українських назв рослин, та 
їх родин з ідентифікацією у 
природі – 70 балів;
- гербаризація рослин  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 5 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 5 балів

Навчальна практика з 
зоології безхребетних

презентація (ілюстрація, 
демонстрація), розповідь, 
пояснення, навчальна 
польова екскурсія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким 
співвідношенням: 
60 балів – знання 100 видів 
безхребетних включно з 
українськими і латинськими 
назвами, 30 балів – 
індивідуальна колекція 
безхребетних, 10 балів – 
оволодіння теоретичним 
матеріалом за тематикою 
практики (тестові завдання).
Для успішного завершення 
навчальної практики кожен 
студент повинен підготувати 
і здати звіт за її 
результатами.

Математичні методи в 
біології з основами 
інформатики

Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Лабораторні роботи - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів



Іноземна мова Бесіди, робота у групах, 
дискусії, презентації, 
виконання письмових 
проєктів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульне тестування - 15 
балів
Домашнє читання - 10 балів
Творча письмова робота - 5 
балів
Усна презентація - 5 балів
Поточний контроль роботи 
на заняттях - 15 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів (тести)

Латинська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Колаборативне навчання 
(групові проекти), дискусії, 
презентації.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Самостійна робота - 25 балів
Лексична термінологія - 25 
балів
Поточний контроль роботи 
на заняттях - 25 балів 
Підсумкова контрольна 
робота - 25 балів

Основи вищої 
математики

Презентації, лекції, 
практичні заняття, дискусії.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням:
Поточний контроль за 
результатами оцінювання 2 
змістових модулів: 50 % 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
– 50.
Іспит: 50 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 50.

Хімія неорганічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольна робота - 18 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 12 
балів
Контрольне опитування - 4 
бали
Модульна контрольна 
робота - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія аналітична Лекції, пояснення, 
презентації, тьюторство, 
бесіда, консультації, 
інструктаж (вступний та 
поточний)

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 40 
балів
Колоквіум - 24 бали
Модульна робота - 24 бали
Домашнє завдання – 12 
балів

Хімія органічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 25 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 



дискусія - 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Історія України Презентація, лекції, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100 бальною шкалою. 
Практичні заняття 
становлять 100% 
семестрової оцінки. Залік 
виставляється за 
підсумками роботи студента 
на практичних заняттях.

Біохімія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

Анатомія людини лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
лабораторні заняття

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 
балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 балів.

Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 
препарування, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали



Підсумковий іспит – 50 
балів

Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізика Презентація, лекції, 
дискусія, виконання 
лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, 
рефератів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Колоквіум - 15 балів 
Робота на лекціях - 10 балів
Відвідування – 5 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

ПР01. Розуміти 
соціальні та 
економічні наслідки 
впровадження 
новітніх розробок у 
галузі біології у 
професійній 
діяльності.

Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія людини і 
тварин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
експериментальні роботи, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів



Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біотехнологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Навчальна практика з 
мікології, альгології, 
анатомії і морфології 
рослин

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота, 
лабораторні роботи.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 120 латинських і 
українських назв рослин, 
грибів, лишайників та 
водоростей з їх 
ідентифікацією у природі – 
60 балів;
- гербаризація рослин*  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 10 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 10 балів.

Навчальна практика з 
ботаніки

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 150 латинських і 
українських назв рослин, та 
їх родин з ідентифікацією у 
природі – 70 балів;
- гербаризація рослин  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 5 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 5 балів

Навчальна практика з 
зоології безхребетних

презентація (ілюстрація, 
демонстрація), розповідь, 
пояснення, навчальна 
польова екскурсія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким 
співвідношенням: 
60 балів – знання 100 видів 
безхребетних включно з 
українськими і латинськими 
назвами, 30 балів – 
індивідуальна колекція 
безхребетних, 10 балів – 
оволодіння теоретичним 
матеріалом за тематикою 
практики (тестові завдання).
Для успішного завершення 
навчальної практики кожен 
студент повинен підготувати 



і здати звіт за її 
результатами.

Навчальна практика з 
зоології хордових

екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Повне виконання програми 
практики оцінюється в 100 
балів, в тому числі 
 - знання латинських назв 
150 видів хребетних тварин, 
їх ідентифікація та 
систематична 
приналежність – 75 балів;
- виготовлення слідів 
тварин – 10 балів;
- ідентифікація птахів за 
голосом (5 видів) – 10 балів;
- оформлення звіту – 5 
балів.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Біологія 
індивідуального 
розвитку

Лекції, презентація, групове 
навчання, особистісно-
орієнтоване навчання, 
активні методи навчання, 
дискусія, кейс-метод.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 44 бали 
Лабораторні роботи - 16 
балів
Самостійна робота – 40 
балів

Математичні методи в 
біології з основами 
інформатики

Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Лабораторні роботи - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 



- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Філософія Лекції, Power-Point 
презентації, дискусії, 
обговорення текстів, 
презентації проектів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так: 
• практичні заняття: 25% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
25; 
• модуль: 25% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 25;
• іспит: 50%; максимальна 
кількість балів 50.

Основи вищої 
математики

Презентації, лекції, 
практичні заняття, дискусії.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням:
Поточний контроль за 
результатами оцінювання 2 
змістових модулів: 50 % 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
– 50.
Іспит: 50 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 50.

Хімія неорганічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольна робота - 18 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 12 
балів
Контрольне опитування - 4 
бали
Модульна контрольна 
робота - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія аналітична Лекції, пояснення, 
презентації, тьюторство, 
бесіда, консультації, 
інструктаж (вступний та 
поточний)

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 40 
балів
Колоквіум - 24 бали
Модульна робота - 24 бали
Домашнє завдання – 12 
балів

Хімія органічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 25 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія Лекції, презентації Оцінювання проводиться за 



(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Фізика Презентація, лекції, 
дискусія, виконання 
лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, 
рефератів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Колоквіум - 15 балів 
Робота на лекціях - 10 балів
Відвідування – 5 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

Анатомія людини лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
лабораторні заняття

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 



балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 балів.

Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 
препарування, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

ПР24. Аналізувати 
фізико-хімічні 
властивості та 
функціональну роль 
біологічних 
макромолекул і 
молекулярних 
комплексів живих 
організмів, 
характер взаємодії 
їх з іонами, 
молекулами і 
радикала-ми, їхню 
будову й 
енергетику 
процесів.

Хімія неорганічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольна робота - 18 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 12 
балів
Контрольне опитування - 4 
бали
Модульна контрольна 
робота - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія аналітична Лекції, пояснення, 
презентації, тьюторство, 
бесіда, консультації, 
інструктаж (вступний та 
поточний)

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 40 
балів
Колоквіум - 24 бали
Модульна робота - 24 бали
Домашнє завдання – 12 
балів

Хімія органічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 



роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

нараховуються так:
Контрольні заміри - 25 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізика Презентація, лекції, 
дискусія, виконання 
лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, 
рефератів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Колоквіум - 15 балів 
Робота на лекціях - 10 балів
Відвідування – 5 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біотехнологія лекції, презентація Оцінювання проводиться за 



(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

ПР09. 
Дотримуватися 
положень 
біологічної етики, 
правил біологіч-ної 
безпеки і 
біологічного 
захисту у процесі 
навчання та про-
фесійній 
діяльності.

Філософія Лекції, Power-Point 
презентації, дискусії, 
обговорення текстів, 
презентації проектів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так: 
• практичні заняття: 25% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
25; 
• модуль: 25% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 25;
• іспит: 50%; максимальна 
кількість балів 50.



Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізика Презентація, лекції, 
дискусія, виконання 
лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, 
рефератів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Колоквіум - 15 балів 
Робота на лекціях - 10 балів
Відвідування – 5 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

Анатомія людини лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
лабораторні заняття

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 
препарування, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Навчальна практика з 
зоології безхребетних

презентація (ілюстрація, 
демонстрація), розповідь, 
пояснення, навчальна 
польова екскурсія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким 
співвідношенням: 
60 балів – знання 100 видів 
безхребетних включно з 
українськими і латинськими 
назвами, 30 балів – 



індивідуальна колекція 
безхребетних, 10 балів – 
оволодіння теоретичним 
матеріалом за тематикою 
практики (тестові завдання).
Для успішного завершення 
навчальної практики кожен 
студент повинен підготувати 
і здати звіт за її 
результатами.

Навчальна практика з 
зоології хордових

екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Повне виконання програми 
практики оцінюється в 100 
балів, в тому числі 
 - знання латинських назв 
150 видів хребетних тварин, 
їх ідентифікація та 
систематична 
приналежність – 75 балів;
- виготовлення слідів 
тварин – 10 балів;
- ідентифікація птахів за 
голосом (5 видів) – 10 балів;
- оформлення звіту – 5 
балів.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 



доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Навчальна практика з 
ботаніки

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 150 латинських і 
українських назв рослин, та 
їх родин з ідентифікацією у 
природі – 70 балів;
- гербаризація рослин  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 5 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 5 балів

Навчальна практика з 
мікології, альгології, 
анатомії і морфології 
рослин

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота, 
лабораторні роботи.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 120 латинських і 
українських назв рослин, 
грибів, лишайників та 
водоростей з їх 
ідентифікацією у природі – 
60 балів;
- гербаризація рослин*  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 10 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 10 балів.

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (тести) - 
50 балів 
Практичні індивідуальні 
роботи - 50 балів

Історичний розвиток 
органічного світу

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Практичні роботи - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 



балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Математичні методи в 
біології з основами 
інформатики

Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Лабораторні роботи - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біологія 
індивідуального 
розвитку

Лекції, презентація, групове 
навчання, особистісно-
орієнтоване навчання, 
активні методи навчання, 
дискусія, кейс-метод.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 44 бали 
Лабораторні роботи - 16 
балів
Самостійна робота – 40 
балів

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 
балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 балів.

Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія людини і 
тварин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 



розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
експериментальні роботи, 
дискусія

нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біотехнологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

ПР22. Поєднувати 
навички 
самостійної та 
командної роботи 
задля отримання 
результату з 
акцентом на 
доброчесність, 
професійну 
сумлінність та 
відповідальність за 
прийняття рішень.

Фізичне виховання Комп’ютерне обладнання, 
програмне забезпечення 
ZOOM, MicrosoftTeams, 
Moodle, спортивний 
інвентар та обладнання

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Активність на заняттях - 30 
балів
Фізична і технічна 
підготовленість - 40 балів
Методична робота - 30 балів  

Хімія аналітична Лекції, пояснення, 
презентації, тьюторство, 
бесіда, консультації, 
інструктаж (вступний та 
поточний)

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 40 
балів
Колоквіум - 24 бали
Модульна робота - 24 бали



Домашнє завдання – 12 
балів

Хімія органічна Лекції, мультимедійні 
презентації, лабораторні 
роботи, консультації, 
самостійна та індивідуальна 
робота, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 25 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Хімія біоорганічна Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
лабораторна робота, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізика Презентація, лекції, 
дискусія, виконання 
лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, 
рефератів.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Колоквіум - 15 балів 
Робота на лекціях - 10 балів
Відвідування – 5 балів
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Екологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні (тестові) роботи - 
34 бали 
Виконання завдань 
практичних занять - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біохімія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторний експеримент, 
розповідь, пояснення, 
дискусія, розв’язування 
ситуативних задач

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Виконання і захист 
лабораторних робіт - 16 
балів
Модульні роботи - 84 бали.

Анатомія людини лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
лабораторні заняття

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Мікологія та 
альгологія

Презентації, лекції, 
індивідуальне завдання, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульний контроль - 68 
балів 
Виконання лабораторних 



робіт - 32 балів.

Анатомія і морфологія 
рослин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація),  
пояснення, виготовлення 
тимчасових препаратів, 
аналіз об’єктів, 
препарування, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 34 бали 
Виконання лабораторних 
робіт - 16 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Ботаніка лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
пояснення, самостійна 
робота, спостереження, 
лабораторні роботи.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 26 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 24 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Протозоологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія безхребетних лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Зоологія хордових лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 30 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Загальна цитологія і 
гістологія

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Модульні контрольні роботи 
- 18 балів 
Виконання лабораторних 
робіт - 32 бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Математичні методи в 
біології з основами 
інформатики

Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Лабораторні роботи - 25 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біологія 
індивідуального 
розвитку

Лекції, презентація, групове 
навчання, особистісно-
орієнтоване навчання, 
активні методи навчання, 
дискусія, кейс-метод.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 44 бали 
Лабораторні роботи - 16 
балів
Самостійна робота – 40 
балів



Мікробіологія Лекції, презентації, 
розповіді, пояснення, 
дискусія, демонстрація, 
розповідь, аналіз, синтез

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 20 балів  
Лабораторні роботи - 30 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Кваліфікаційна робота Польові та лабораторні 
дослідження, робота з 
бібліографічними та 
інформаційними ресурсами, 
словесно-наочні та 
словесно-практичні методи 
навчання (міні-лекції, 
дискусії, проблемні бесіди, 
пояснення, доповіді, 
обговорення, демонстрації), 
інноваційні методи 
навчання (дослідницька 
діяльність, підготовка 
проекту, проблемне 
навчання), робота на 
платформі Moodle.

Оцінювання кваліфікаційної 
роботи проводиться 
екзаменаційною комісією на 
основі прилюдного захисту 
за 100-бальною шкалою. 
Під час оцінювання 
враховується науковий 
рівень виконаного 
наукового дослідження, 
якість оформлення роботи, 
представлення і захист 
основних положень 
кваліфікаційної роботи.
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
1) виконання наукового 
дослідження та оформлення 
кваліфікаційної роботи 
згідно з вимогами – 65 
балів;
2) захист кваліфікаційної 
роботи – 35 балів, зокрема: 
якість представлення 
основних положень роботи 
(чіткість і логічність 
доповіді) – 10 балів, якість 
відповідей на запитання 
членів екзаменаційної 
комісії та зауваження 
рецензентів – 5 балів; якість 
демонстраційного матеріалу 
– 5 балів; інші показники, 
які враховуються під час 
оцінювання роботи – 15 
балів.

Біофізика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 30 балів  
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія рослин лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуативних 
задач, дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри - 18 балів  
Лабораторні роботи - 32 
бали
Підсумковий іспит – 50 
балів

Фізіологія людини і 
тварин

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
експериментальні роботи, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Лабораторні роботи - 20 
балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Генетика лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування задач, 
складання і написання схем 
генетичних експериментів, 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Лабораторні роботи - 30 



дискусія балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Молекулярна біологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Вірусологія Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
лабораторні роботи, 
розповідь, пояснення, 
проектно-орієнтоване 
навчання, розв’язування 
ситуаційних задач, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 32 бали 
Практичні роботи - 18 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Біотехнологія лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 25 балів 
Практичні роботи - 25 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Імунологія Лекції, презентації 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
розв’язування ситуаційних 
задач, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 20 балів 
Практичні роботи - 30 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (тести) - 
50 балів 
Практичні індивідуальні 
роботи - 50 балів

Навчальна практика з 
мікології, альгології, 
анатомії і морфології 
рослин

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота, 
лабораторні роботи.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 120 латинських і 
українських назв рослин, 
грибів, лишайників та 
водоростей з їх 
ідентифікацією у природі – 
60 балів;
- гербаризація рослин*  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 10 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;
- звіт і щоденник практики 
– 10 балів.

Навчальна практика з 
ботаніки

Спостереження у природі, 
презентація (ілюстрація, 
демонстрація), пояснення, 
самостійна робота.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 100 
балів, зокрема:
- знання 150 латинських і 
українських назв рослин, та 
їх родин з ідентифікацією у 
природі – 70 балів;
- гербаризація рослин  – 10 
балів;
- визначення судинних 
рослин – 5 балів;
- укладання морфологічного 
опису рослини – 10 балів;



- звіт і щоденник практики 
– 5 балів

Навчальна практика з 
зоології безхребетних

презентація (ілюстрація, 
демонстрація), розповідь, 
пояснення, навчальна 
польова екскурсія.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким 
співвідношенням: 
60 балів – знання 100 видів 
безхребетних включно з 
українськими і латинськими 
назвами, 30 балів – 
індивідуальна колекція 
безхребетних, 10 балів – 
оволодіння теоретичним 
матеріалом за тематикою 
практики (тестові завдання).
Для успішного завершення 
навчальної практики кожен 
студент повинен підготувати 
і здати звіт за її 
результатами.

Навчальна практика з 
зоології хордових

екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія

Повне виконання програми 
практики оцінюється в 100 
балів, в тому числі 
 - знання латинських назв 
150 видів хребетних тварин, 
їх ідентифікація та 
систематична 
приналежність – 75 балів;
- виготовлення слідів 
тварин – 10 балів;
- ідентифікація птахів за 
голосом (5 видів) – 10 балів;
- оформлення звіту – 5 
балів.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Екскурсії, лабораторна 
робота, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповідь, пояснення, 
дискусія.
Мікроскопія, культуральні 
методи, фізико-хімічні 
методи, методи 
лабораторної діагностики.

Повне виконання 
індивідуального плану 
роботи оцінюється в 50 
балів; оформлення 
документації та захист звіту 
– в 50 балів. Загальна 
кількість балів – 100. При 
цьому враховується 
достовірність даних, 
науковість, повнота і 
ґрунтовність викладу 
матеріалу, термінологічна 
коректність. 

Курсова робота Використовуються такі 
методи навчання: 
а) словесні – консультація, 
пояснення, бесіда з 
обговорення проблем, 
дискусія; 
б) наочні – використання 
таблиць, графіків, рисунків 
та схем; 
в) самостійна наукова 
робота – через виконання 
дослідження за обраною 
темою.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою під 
час диференційованого 
заліку шляхом оцінювання 
таких видів діяльності 
здобувача:
Оцінює виконання курсової 
роботи керівник (максимум 
50 балів)
Оцінює захист курсової 
роботи керівник і присутні 
члени комісії (максимум 50 
балів)

Історичний розвиток 
органічного світу

лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:
Контрольні заміри (модулі) 
- 30 балів 
Практичні роботи - 20 балів
Підсумковий іспит – 50 
балів

 


