
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Житомирський національний агроекологічний 
університет

Освітня програма 23832 Екологія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 101 Екологія

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 229

Повна назва ЗВО Житомирський національний агроекологічний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493681

ПІБ керівника ЗВО Скидан Олег Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.znau.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/229

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 23832

Назва ОП Екологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 101 Екологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

кафедра загальної екології

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

кафедри суспільних наук, іноземних мов, загального лісівництва

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10008, м. Житомир, бульвар Старий 7

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 149059

ПІБ гаранта ОП Валерко Руслана Анатоліївна

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

valerko@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(093)-193-46-88

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОПП «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти була розроблена у 2016 р. робочою групою у складі 
доцента кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування (гарант ОПП), к.с.-г.н. Валерко Р.А.; 
зав. кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування, проф., д.с.-г.н. Надточія П.П.; доц. кафедри 
біоресурсів, аквакультури та природничих наук, к.с.-г.н. Іщук О.В. Наразі до робочої групи входять доц. кафедри 
загальної екології, к.с.-г.н. Валерко Р.А.; проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку ЖНАЕУ, д.с.-г.н. 
Романчук Л.Д.; доц. кафедри загальної екології, к.с.-г.н. Герасимчук Л.О.
Потребою для розробки ОПП стало проведення аналізу екологічної ситуації в Україні і Житомирській області. 
Надмірний рівень техногенного навантаження, що проявляється у зростаючій кількості викидів та скидів 
забруднюючих речовин у довкілля, нераціональне використання природних ресурсів, радіоактивне забруднення 
територій, низький рівень екологічної свідомості та відповідальності суспільства – далеко не вичерпний перелік 
проблем екологічного характеру, що постає перед Житомирською областю та на вирішення яких спрямована 
стратегія її розвитку. Зазначене й зумовило попит та необхідність у фахівцях, які здатні розв’язувати складні задачі і 
проблеми, володіють ґрунтовним комплексом знань, умінь, навичок та мають активну життєву позицію у галузі 
охорони довкілля. У 2016 р. на екологічному факультеті ЖНАЕУ розпочалася підготовка студентів за ОПП 
«Екологія» за освітнім ступенем магістра, що надало можливість бакалаврам продовжувати навчання за обраною 
спеціальністю.
Випускники ОПП вигідно різняться високою екологічною свідомістю, культурою, широким екологічним 
світоглядом та здатністю втілювати сучасні екологічно обґрунтовані природоохоронні технології та концепції, і 
обіймають керівні посади та є провідними фахівцями в державних установах, провідних підприємствах області 
різних форм власності та господарювання. Наразі випускники ОПП «Екологія» працюють в Управлінні екології та 
природних ресурсів ЖОДА (Мудренок Н.М.), ДЕІ Поліського округу (Железняк М.С., Білий В.Л., Подорожній В.О., 
Овчарук А.О., Александров О.О., Борисюк О.В. та ін.), ДАЗВ (Довгалюк С.В.), Управління ДСНС України у 
Житомирській області (Дреєв Д.В.), БУВР р.Прип’ять (Вірковський А.А.), КП «Зеленбуд» (Савченко В.Й.), ТОВ 
«Всеукраїнська екологічна компанія» (Фрідріх А.), Управління Держрибагентства у Житомирській області 
(Гребенчук Л.І., Дем’янчук С.М.), Національні природні парки «Кременецькі гори» (Штогрин М.О.), «Прип’ять-
Стохід» (Сащук О.І.), Поліський природний заповідник (Лінкевич П.П.), ОТГ (Приставський М.М., Сич А.В.), а також 
організаціях, які розробляють документи для отримання дозволів на природокористування та громадських 
екологічних організаціях. Випускники та потенційні роботодавці підтримують зв’язок з викладачами, який 
проявляється у внесенні пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу і засвідчується протоколами засідання 
кафедри. 
 
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 2020 - 2021 13 10 3 0 0

2 курс 2019 - 2020 47 16 31 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 17042 Екологія

другий (магістерський) рівень 23832 Екологія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37255 Екологія

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 36711 16252

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

36711 16252

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 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_Екологiя_2019.pdf A3bf7or8+BZ6EBNiuJtgQB56izf1R50mkNLpldbqBfk=

Освітня програма ОПП_Екологiя_2020.pdf KODyy3wbeo+lfI/13oYpPXrG4FGE43rr7h/9uPBiNqI=

Навчальний план за ОП Навчальний_план_2019.pdf H6pzuRifDvEEjjlgWaAG1zrmT8aX5mC0EUaQsd2qnFk=

Навчальний план за ОП Навчальний_план_2020.pdf hrOIIA4SMKPV0QP9nBAmolTMoV9j7XkQJOOGJh/KeY
o=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензiя_1.pdf bpzqKxVFHDLa0dy3OkgIT5jcpnO6uk+M0wXcFYwWw5
4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензiя_2.pdf W+PVy4OBpXVgEetnHuaLnAlS+LIy3f3NGVS2h81ZxT4
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензiя_3.pdf PCPeXvTZdV6w2B2mucMV3SRlXIzPcLIeJdN/g0ozqe4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензiя_4.pdf OxoW3dazXXDL/bx2tliFV0zUAAig813ekWLtaUuCOug=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОП є підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців у галузі екології, охорони 
навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування. Враховуючи стан довкілля 
Житомирської області, яка є однією з найбільш постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, збільшення низки 
екологічних проблем в містах та сільських населених пунктах, особливо цінним є підготовка магістрів з екології в 
ЖНАЕУ – єдиному в нашій державі аграрному ЗВО екологічного спрямування. Унікальність ОПП полягає в тому, 
що освітні компоненти враховують не лише загальні екологічні проблеми, а й значну увагу приділяють їх 
територіальному аспекту («Екологія ґрунту та охорона земель», «Оцінка впливу на довкілля», «Адаптивне 
біорізноманіття»); проблеми радіоактивного забруднення територій Житомирщини висвітлені в дисципліні 
«Радіоекологічний моніторинг» та розкриваються окремими темами в освітніх компонентах «Оцінка впливу 
сільськогосподарського виробництва на довкілля», «Методика оцінки якості довкілля»). Наслідком реалізації ОПП 
є набуття фахових компетенцій магістрів, здатних на високому науково-методичному рівні самостійно вирішувати 
поставлені завдання та приймати рішення щодо їх реалізації як в аграрній сфері, так і в галузі охорони довкілля 
регіону, а також представити результати своєї діяльності широкому загалу, що досягається логічним поєднанням 
наукової і навчальної складових програми.

 

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

Цілі ОП відповідають завданням університету, викладених у Статуті щодо формування особистості шляхом 
екологічного виховання та Концепції освітньої діяльності щодо надання освітніх послуг для потреб аграрного 
сектору, насамперед екологічного спрямування (http://znau.edu.ua/images/public_document/Статут Житомирського 
національного агроекологічного університету.pdf); місії щодо генерації нових знань, інноваційних ідеї, створення 
еколого безпечних технологій, підготовки професіоналів, що вміють комплексно поєднувати дослідницьку, 
проектну та підприємницьку діяльність, забезпечуючи позитивні зміни в економіці, екології та соціальній сфері 
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держави; баченню у Стратегії розвитку: університет є сучасним інноваційно-підприємницьким ЗВО, рушійною 
силою екологічно безпечного, соціально-відповідального розвитку Полісся України та забезпечує підготовку 
висококласних фахівців для національної економіки України, насамперед АПК, на засадах імплементації 
інноваційної моделі розвитку освіти, науки та виробництва, екологізації навчально-науково-виробничих процесів, 
інтеграції наукової, освітньої та виробничої діяльності, формування активної громадської позиції студентів та НПП 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf), а також Стратегії інтернаціоналізації 
щодо спрямування на впровадження комплексних заходів з підвищення конкурентноспроможності освітнього 
потенціалу (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/стратегія інтернаціоналізації.PDF). 

 

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

Програмні результати освітніх компонент, що викладаються на ОПП, визначаються із врахуванням запитів 
здобувачів вищої освіти та випускників програми, які постійно підтримують зв’язок із науково-педагогічними 
працівниками під час навчальних занять, розширених засіданнях кафедри, конференцій, семінарів тощо. Зокрема, 
на розширеному засіданні кафедри загальної екології, що відбувалося у кінці 2018-2019 навчального року, 
випускницею ОПП «Екологія» Кравчук Т.В., яка обіймає посаду директора Ботанічного саду ЖНАЕУ, було 
висловлено пропозицію щодо приділення більшої уваги охороні біорізноманіття, що відповідає програмним 
результатам ОПП. Пропозицію було враховано і на 2020-2021 навчальний рік було введено дисципліну «Адаптивне 
біорізноманіття», яка буде викладатися доктором біологічних наук Котюк Л.А. Студентка Пендюр Т. виявила 
зацікавленість до наукової діяльності, зокрема до основних правил написання наукових статей, що було враховано 
при розробці освітніх компонент «Методологія та організація наукових досліджень» та «Інтелектуальна власність, 
патентознавство, авторське право».

- роботодавці

Розробка та обґрунтування освітніх компонент ОПП здійснюються з урахуванням інтересів потенційних 
роботодавців, які є найбільш заінтересованими особами у висококваліфікованих фахівцях у галузі екології та 
охорони довкілля. У групу роботодавців ОПП «Екологія» входять представники Державної екологічної інспекції 
Поліського округу, Житомирської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», ТОВ «Екозахист 
України», Головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській області. При обговоренні ОПП завідувач 
лабораторії екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції Житомирської філії державної установи 
«Інститут охорони ґрунтів України» Ковальова С.П. рекомендувала на відвідуванні студентами, під час практичних 
заняттях, лабораторії для ознайомлення із методиками та прийомами проведення екологічних досліджень. Під час 
проведення практичних занять з дисциплін «Екологія ґрунту та охорона земель», «Моніторинг та експертна оцінка 
земель», «Екологічний контроль земельних ресурсів», «Методика оцінки якості довкілля» студенти мають 
можливість відвідати Вимірювальну лабораторію навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього 
середовища ЖНАЕУ і безпосередньо взяти участь у проведенні досліджень визначення якості ґрунтового покриву, 
води, рослинницької продукції тощо.

- академічна спільнота

Впровадження інтересів академічної спільноти відображено через постійний обмін досвідом щодо формулювання 
цілей та програмних результатів ОП, між викладачами у межах та поза університетом під час участі у зустрічах, 
конференціях, круглих столах, засіданнях науково-методичних комісій тощо. Зокрема, під час розширеного 
засідання кафедри з працівниками кафедри правознавства ЖНАЕУ були обговорені питання імплементації 
Європейського екологічного законодавства, результатом якої стало введення до структури ОПП вибіркової 
компоненти «Екологічне законодавство Європейського Союзу», під час вивчення якої здобувачі будуть мати змогу 
опрацьовувати законодавчі документи ЄС екологічного спрямування та ознайомлюватись із процедурою їх 
імплементації в Україні.
Врахування зацікавленості академічної спільноти виражається також у тісній співпраці між учасниками освітнього 
процесу за ОПП та бібліотекою ЖНАЕУ, що визначається приділенням особливої уваги до апробації наукових 
досліджень здобувачів і підтриманні принципів академічної свободи та академічної доброчесності, шляхом 
самостійності і незалежності у здобуванні знань та інформації, проведенні наукових досліджень, застосуванні й 
представленні їх результатів. Працівники бібліотеки Завадська Н.В., Сталідзанс Л.Я., Одарич О.В. на чолі із 
директором Ігнатюк М.В. постійно проводять семінари та тренінги для усіх учасників освітнього процесу, що дає 
змогу підвищити рівень інформаційної культури і успішно досягти цілей та результатів навчання за ОПП.

- інші стейкхолдери

Формулювання цілей та програмних результатів ОПП здійснюється за безпосередньої участі стейкхолдерів шляхом 
внесення пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу. Співпраця з органами державної влади, місцевого 
самоврядування, комунальними підприємствами, установами та організаціями щодо реалізації спільних наукових 
проектів та проведення досліджень дає можливість здобувачам набути практичних навичок та умінь у професійній 
сфері. Найчастіше така співпраця проходить під час проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Наука. Молодь. Екологія» на факультеті екології і права ЖНАЕУ, до участі у якій запрошуються здобувачі вищої 
освіти та їх батьки, науково-педагогічні працівники різних ЗВО, випускники ОПП, керівники структурних 
підрозділів та працівники підприємств, установ, організацій різних форм власності та інші зацікавлені особи. 
Зокрема, у 2019 р. випускником ОПП Савченком В.Й., який обіймає посаду заступника директора КП «Зеленбуд», 
було запропоновано розширити бази проходження науково-виробничої та переддипломної практик, включивши у їх 
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перелік комунальні підприємства міста та приватні і промислові підприємства. Така пропозиція була підтримана і 
ФОП Гурською О.М., яка є представником компанії «Візаж», що запропонувала ввести до переліку баз практик 
промислові підприємства міста і області або їх структурні підрозділи. Ці пропозиції були внесені у програму 
проходження практик на ОПП.

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

Наявна кризова екологічна ситуація України та Житомирської області зокрема, яка визначається надмірним 
техногенним навантаженням на довкілля (викиди, скиди забруднюючих речовин від промисловості та сільського 
господарства, відходи), підвищеним радіоактивним забрудненням, нераціональним і виснажливим використанням 
природних ресурсів (у області нараховується велика кількість кар’єрів, проблема видобування бурштину) та низьким 
рівнем екологічної культури і свідомості громадян, формує тренд на ринку праці щодо попиту фахівців у сфері 
екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування, оскільки екологічний вектор є виключно 
необхідним у всіх галузях економіки. Одним із результатів підготовки фахівців-екологів за визначеною ОПП є 
широке впровадження екологічного контролю та екологічних практик у всі сфери життєдіяльності суспільства. 
Поповнення ринку праці фахівцями екологічного спрямування є одним з вирішальних напрямків у вирішенні 
проблем стійкого розвитку.
Основними замовниками фахівців з питань охорони довкілля є: Управління екології та природних ресурсів ЖОДА, 
Державна екологічна інспекція Поліського округу, Басейнове управління водних ресурсів р. Прип’ять, обласна та 
міська ради, ДУ «Інститут охорони ґрунтів», Департамент агропромислового розвитку та економічної політики 
ЖОДА, ОТГ та інші підприємства, установи і організації різних форм власності Житомирської області.

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

Наразі Житомирська область є розвинутим аграрно-індустріальним регіоном України, в якій, завдяки поєднанню 
двох ґрунтово-кліматичних зон, природно створені всі умови для промисловості та ведення багатогалузевого 
сільського господарства. Проблеми забезпечення екологічної безпеки регіону, подолання його наявних екологічних 
проблем, в тому числі і надмірного радіоактивного забруднення територій регіону внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, низький рівень екологічної культури, що відображені у Стратегії розвитку Житомирської області на 
період до 2027 року, були враховані при розробці освітньої програми та є основними складовими її обов’язкових та 
вибіркових компонент «Оцінка впливу сільськогосподарського виробництва на довкілля», «Радіоекологічний 
моніторинг», «Екологія ґрунту та охорона земель», «Стратегія сталого розвитку», «Агробіоценологія», «Моніторинг 
та експертна оцінка земель», «Управління екологічною та техногенною безпекою».

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

Проведений аналіз аналогічних програм Національного університету біоресурсів і природокористування України 
(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/opp_ekologiya_ta_ohorona_nav._seredovishcha_mag_2019.pdf), 
Харківського національного аграрного університету ім.  В. В. Докучаєва 
(https://knau.kharkov.ua/uploads/opp/fzr/%D0%9E%D0%9F%D0%9F_101_%D0%9C%D0%B0%D0%B3.pdf), Сумського 
національного аграрного університету (http://docs.snau.edu.ua/documents/files/EKO.mag.pdf) дозволив розробникам 
програми побудувати збалансовану схему освітніх компонент ОПП, що відносяться до загальної, професійної та 
практичної підготовки.
Зарубіжний досвід був запозичений під час закордонного науково-педагогічного стажування викладачів, які 
забезпечують освітній процес за визначеною ОП у Cuiavian University in Wloclawek (Куявський університет у 
Влоцлавеку, Республіка Польща), Шартрський ліцей (м. Шартре, Франція) та впроваджений у освітній процес 
введенням вибіркових компонент «Адаптивне біорізноманіття» та «Екологічне проектування».

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

Стандарт вищої освіти містить програмні компетентності, що визначають специфіку підготовки магістрів зі 
спеціальності 101 «Екологія» та програмні результати навчання, які виражають те, що студент повинен знати, 
розуміти та бути здатним виконувати після успішного завершення ОП.
Робочою групою визначеної ОПП розроблено обов’язкові компоненти ОП, які дозволяють досягти результатів 
навчання (ПР01-20), визначених стандартом вищої освіти. Змістовне наповнення програмних результатів навчання 
ОПП наведено у таблиці 3 додатку до звіту про самооцінювання ОП та відповідає вимогам затвердженого стандарту 
вищої освіти.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти затверджений наказом Міністерства освіти і науки України № 1066 від 04 
жовтня 2018 р.
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2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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)?

53

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

27

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

Згідно затвердженого стандарту вищої освіти об’єктом предметної області спеціальності 101 «Екологія» є структура 
та функціональні компоненти екосистем різного рівня походження, антропогенний вплив на довкілля та 
оптимізація природокористування, що чітко відображено у освітньому процесі.
Згідно цілей навчання, що визначені як формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок 
для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування, структура ОП містить обов’язкові та вибіркові компоненти, цикл практичної підготовки, що 
реалізується через науково-виробничу та педагогічну практику, підготовку і захист кваліфікаційної роботи.
Підготовка фахівців за ОП розкривається через навчальні програми, які забезпечені навчально-методичним 
контентом, у тому числі методичними вказівками, актуальними підручниками, навчальними посібниками, 
довідниками та фаховими періодичними виданнями.
Теоретичний зміст освітніх компонентів предметної області, що формує поняття, концепції, принципи природничих 
наук, сучасної екології та їх використання для охорони навколишнього середовища, збалансованого 
природокористування та сталого розвитку, спрямований на формування системи знань з іноземної мови за фаховим 
спрямуванням, методики викладання у вищій школі, стратегії сталого розвитку природи і суспільства. 
Радіаційне забруднення довкілля внаслідок аварії на ЧАЕС, яке ще не одне покоління буде нагадувати про свої 
наслідки, велика кількість радіаційно-небезпечних об'єктів (РНО) зумовлюють вивчення освітньої компоненти 
«Радіоекологічний моніторинг». Стан ґрунтів, дослідження їх ролі в геосфері та екосистемі, специфіка екологічного 
контролю земельних ресурсів та їх збалансованого використання висвітлюється у компонентах «Екологія ґрунту та 
охорона земель», «Екологічний контроль земельних ресурсів», «Збалансоване використання земельних ресурсів». 
Методи збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень висвітлено у обов’язкових 
компонентах «Методологія та організація наукових досліджень» та «Методика оцінки якості довкілля».
Якісне забезпечення освітнього процесу за ОПП «Екологія» реалізується через наявність необхідного лабораторного 
обладнання та устаткування, а також необхідного програмного забезпечення.

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

Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти формується відповідно до положень, наведених на сайті 
університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya) і полягає у виборі компонент ОПП, тем 
рефератів, курсових, наукових та кваліфікаційних робіт, наукового керівника відповідно до своїх наукових інтересів; 
баз практик; форм засвоєння навчального матеріалу. Так практична, самостійна робота чи індивідуальні завдання 
для підвищення мотивації до навчання можуть бути виконані у вигляді тестів, відповідей на запитання, конспекту, 
презентації, наукового ессе, підготовки доповіді; щоб студент мав реальну можливість розвитку, пропонуються 
індивідуально-групові консультації з дисциплін, розклад яких доступний на інформаційний стендах кафедри, і які 
можуть проводитися як в аудиторіях, так і за допомогою платформ та додатків Classroom, Zoom, Skype, Google Meet; 
освітня платформа Moodle забезпечує вільний доступ до матеріалів курсу в будь-який зручний час. Для здобувачів з 
особливими освітніми потребами (проблеми зі станом здоров’я, інвалідність, вагітність, догляд за дитиною чи 
батьками, що мають інвалідність, працевлаштування за фахом, навчання на денній формі за двома спеціальностями 
(за наявності підтверджуючих документів) навчання може відбуватися за індивідуальною освітньою траєкторією, 
що передбачає самостійне опрацювання навчального матеріалу, в т.ч. на освітній платформі Moodle. 

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

Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня мають право вільного вибору навчальних дисциплін у межах, 
передбачених освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш 25% загальної кількості 
кредитів ЄКТС, відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р. та Положення 
про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscuplin.pdf), а їх вивчення 
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регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ.pdf). 
Вибір циклу вибіркових компонент ОП здобувачі вищої освіти здійснюють при формуванні індивідуального 
навчального плану. Знаннями, уміннями та навичками, отриманими в результаті вивчення таких дисциплін 
здобувачі підвищують свої Hard Skills, а НПП працюють із більш умотивованими студентами.
Вибіркові компоненти представлені в навчальному плані, є однаковими за обсягом кредитів та формою контролю. 
Загальний обсяг вибіркових дисциплін складає не менше 25% від загального обсягу кредитів ЄКТС. Організації 
вибіркових дисциплін передують пропозиції кафедр факультету екології і права та стейкхолдерів щодо таких 
дисциплін, враховуючи специфіку підготовки здобувачів. Пропозиції щодо змін до варіативної частини робочого 
навчального плану на наступний рік формуються на випусковій кафедрі, з урахуванням пропозицій гаранта 
освітньої програми, НПП, стейкхолдерів та інших учасників освітнього процесу. На офіційному сайті університету 
для забезпечення інформування учасників освітнього процесу публікуються та постійно оновлюються експлікації 
дисциплін вільного вибору студентів, які входять до Каталогу вибіркових компонент. Для більш детального 
ознайомлення з дисципліною здобувачами у структурі експлікації виділено такі основні структурні частини: 
результати навчання, стислий опис дисципліни (теми лекційних та практичних занять), обсяг кредитів ЄКТС, 
семестр викладання. Вивчення дисциплін за вибором студента розпочинається з 2 семестру. У вересні на випусковій 
кафедрі для здобувачів організовуються презентації курсів, які вони можуть обрати. Представники кафедр, які 
пропонують вибіркові дисципліни, роблять презентації своїх курсів і мотивують здобувачів до їх вибору.

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

ОП та навчальним планом передбачена практична підготовка здобувачів, що дозволяє здобути компетентності, 
необхідні для подальшої професійної діяльності і полягає у: 1) застосуванні інтерактивних технологій, проведення 
ділових ігор, тренінгів, моделюванні виробничих ситуацій, застосування «case study» (робота над проблемними 
ситуаціями); 2) проведенні практичних занять на базі вимірювальної лабораторії університету з використанням 
сучасних приладів; 3) залученні здобувачів до науково-дослідної роботи; 4) екскурсіях на промислові та аграрні 
підприємства міста, майстер-класи від фахівців («АТ «Житомирський маслозавод» - компанія «Рудь»», ТОВ 
«Житомирський картонний комбінат», завод «Eurogold Industries Ltd», ПП «ГАЛЕКС-АГРО»); 5) виїзні практичні 
заняття (Відділ інстументально-лабораторного контролю ДЕІ Поліського округу, КП «Житомирводоканал», 
Управління ДСНС України у Житомирській області); 6) зустрічі з фахівцями у сфері охорони довкілля, на яких 
студенти отримують відповіді на свої питання та отримують пропозиції щодо проходження практики з 
перспективою наступного працевлаштування; 7) організації конференцій з запрошенням фахівців та випускників, 
які працюють за спеціальністю; 8) проходження практики на базі установ, що забезпечують управління та контроль 
в галузі екології, промислових та сільськогосподарських підприємств міста та області, структурних підрозділах 
університету (Ботанічний сад, вимірювальна лабораторія) та закладах освіти згідно з укладеними договорами.

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 – головний чинник працевлаштування, адже роботодавці проявляють до них значну 
зацікавленість. Soft skills упродовж навчання забезпечується за рахунок: командної роботи при плануванні та 
виконанні завдань, побудові пріоритетів; участі у студентському самоврядуванні, гуртках та житті університету 
(тренінг-семінар «Будь активним! Будь креативним!», «Екологія людини»); студентських олімпіадах, апробацією 
власних досліджень на конференціях («Наука. Молодь. Екологія», «Магістерські читання»); закордонній практиці 
(практика за фахом, вивчення мови у мовному середовищі); під час захисту кваліфікаційної роботи, зустрічами з 
фахівцями-практиками, неформальною освітою (курси від кращих університетів та лідерів галузі 
https://ru.coursera.org, https://courses.prometheus.org.ua), змаганнями, ярмарками професій («Студмістечко», Дні 
кар’єри ЄС). 
Максимально soft skills формуються та закріплюються через вивчення «Фахової іноземної мови» з додатковим 
відвідуванням курсів іноземних мов в університеті (вміння ефективно здійснювати міжособистісне спілкування, 
розвиток «4 C’s» (сritical thinking, сreativity, сollaboration, сommunication)), «Методологія та організація наукових 
досліджень», «Аграрна та екологічна політика» (уміння розв’язувати проблеми, працювати в команді, приймати 
рішення, критично мислити, уміння працювати з інформацією та виокремлювати дані з потоку інформації, 
написання текстів на конференції).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

У зв’язку з відсутністю професійного стандарту зміст ОПП орієнтований на вимоги Національного класифікатору 
ДК 003:2010  «Класифікатор професій» за такими професіями: 1494 – менеджери (управителі) екологічних систем, 
2211.1 – наукові співробітники (біологія, ботаніка), 2211.2 – еколог, 2211.2 – експерт з екології (ОК2, ОК6-13, ВК1-6), 
2213 – професіонали в агрономії, водному господарстві, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі, 2213.1 
– наукові співробітники (агрономія, водне господарство, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа), 
2213.1 – дослідник із агрохімії та ґрунтознавства, 2213.2 – інженер з охорони природних екосистем, 2213.2 – інженер 
з природокористування, 2213.2 – сільськогосподарський дорадник, 2213.2 – сільськогосподарський експерт-
дорадник, 2213.2 – фахівець із агрохімії та ґрунтознавства (ОК6, ОК8, ОК10-12, ВК1, ВК3-6), 2213.2 – фахівець з 
екологічної освіти, 2310.2 – асистент, 2411.2 – екологічний аудитор, 2419.2 – фахівець з економічного моделювання 
екологічних систем, 3211 – технік-еколог, 3439 – інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду (ОК4, 
ОК6, ОК12, ВК2).
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Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

З метою реальної оцінки середнього обсягу самостійної роботи, яка необхідна здобувачеві для опанування 
дисципліни на достатньому рівні, є проведення опитування здобувачів вищої освіти, під час якого враховується 
рівень задоволеності якістю та організацією освітнього процесу з обов’язковим уточненням – більше аудиторних, чи 
самостійних годин вони потребують.
Обсяг ОП «Екологія» другого (магістерського) рівня становить 90 кредитів. Обсяг навчальних дисциплін за вільним 
вибором здобувача становить 27 кредити (34%). Обсяг аудиторних занять становить 38 %, а самостійної роботи – 62 
% для здобувачів денної форми навчання та 90 % - для здобувачів заочної форми навчання. Житомирським 
національним агроекологічним університетом відповідно до Положення про дистанційне навчання 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/дистанційне навчання.pdf), впроваджено систему дистанційного 
навчання за допомогою платформи Мoodle (http://moodle.znau.edu.ua), що дозволяє здобувачам самостійно та у 
зручний час опрацьовувати навчальний модуль.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

За ОПП «Екологія» другого (магістерського) рівня не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною 
формою.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu

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

Правила прийому абітурієнтів на ОПП «Екологія» другого (магістерського) рівня чітко викладені та сформульовані 
у документі ЖНАЕУ «Правила прийому для здобуття вищої освіти в Житомирському національному 
агроекологічному університеті в 2020 (зі змінами)» та з метою їх доступності широкому загалу, висвітлені на 
офіційному сайті ЗВО.
Вступ до магістратури за ОПП «Екологія» можливий на основі раніше здобутого ступеня бакалавра, спеціаліста або 
магістра. За умовами правил прийому на навчання у 2020 році для вступу у магістратуру за ОПП «Екологія» 
необхідним є обов’язкове складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім абітурієнтів, якими отримано 
раніше ступінь магістра/спеціаліста з іншої спеціальності), складання фахового іспиту на базі університету та 
додаткового фахового іспиту у разі вступу на базі освітнього ступеня бакалавра або магістра/спеціаліста за 
неспорідненою спеціальністю. 
Вступний фаховий та додатковий фаховий іспити враховують особливості освітньої програми, що є якісним 
способом відбору абітурієнтів. Програма іспитів розробляється науково-педагогічними працівниками, що 
безпосередньо забезпечують освітній процес на ОПП. Екзаменаційні білети іспитів включають питання загальної 
екології, радіоекології, моніторингу довкілля, екологічної безпеки територій, екологічного аудиту та інспектування, 
екологічного та природоохоронного законодавства.

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

У ЖНАЕУ порядок перезарахування результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, для учасників програм 
академічної мобільності, реалізація прав яких наведено у Положенні про порядок реалізації права на академічну 
мобільність учасників освітнього процесу Житомирського національного агроекологічного університету 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/положення Академічна мобільність.pdf), регламентує Положення 
про порядок перезарахування результатів навчання у Житомирському національному агроекологічному університеті 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення про перезарахування результатів навчання.PDF). 
Відповідно до даного положення перезарахування результатів навчання інших ЗВО проводиться на підставі 
порівняння навчальних програм відповідної спеціальності та Академічної довідки, що надає учасник академічної 
мобільності. При цьому при перезарахування форм підсумкового контролю з дисциплін іспит може бути 
зарахований як залік з відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС; залік, якщо він був оцінений шкалою ЄКТС, може 
бути зарахований як іспит відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС.

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

Прикладів застосування зазначених правил на ОПП «Екологія» другого (магістерського) рівня не було.
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті ЖНАЕУ регулюються Положенням про визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, яке розміщене на офіційному веб-сайті університету 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення про порядок визнання результатів неформальної 
освіти.PDF) та є доступним для усіх учасників освітнього процесу.
В якості доповнення загальних та спеціальних компетенцій ОПП «Екологія» неформальна освіта може здійснюється 
у двох напрямках: 
- зовнішньому – заохочення студентів до поглибленого засвоєння загальних та професійних компетенцій, а також 
вдосконалення соціальних навичок шляхом проходження відкритих онлайн-курсів на освітніх платформах 
Prometheus (https://prometheus.org.ua), Coursera (https://ru.coursera.org), студії онлайн-освіти Educational Era 
(https://www.ed-era.com), з можливістю отримання відповідного сертифікату;
- внутрішньому – залучення здобувачів вищої освіти до участі у практичних тренінгах, семінарах, нетворкінгах тощо 
(«Аграрна політика ЄС», «Інформаційна культура студента», «Екологічна свідомість як умова становлення 
суспільства», «Система управління якістю»).

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

Практики застосування вказаних правил визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на 
відповідній ОПП 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

Навчання на ОП здійснюється за очною (денною), заочною (дистанційною) та індивідуальною формою. Освітній 
процес здійснюється за допомогою навчальних занять (лекція, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, 
консультація, виконання курсових робіт, контрольні заходи); самостійної роботи; практичної підготовки; 
контрольних заходів (Положення про організацію освітнього процесу 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ.pdf)). 
Так, ПР06 - Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби 
математичного і геоінформаційного моделювання, досягається проведенням практичних робіт на базі 
сертифікованої вимірювальної лабораторії, Житомирської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», музею 
ґрунтів та мінералів, використанням програмного продукту ArcGIS та виконанням курсової роботи з дисципліни 
«Оцінка впливу сільськогосподарського виробництва на довкілля»; ПР18 - Уміти використовувати сучасні методи 
обробки і інтерпретації інформації при проведенні інноваційної діяльності досягається шляхом серії практичних 
робіт (Систематизація і опрацювання результатів експерименту за допомогою математичної статистики, 
кореляційний, регресійний та дисперсійний аналіз) та використанням середовища Excel, програмного комплексу 
Statistiсa, Adobe Photoshop, програмних продуктів ArcGIS та QGIS. Досягненню програмних результатів навчання за 
ОП сприяє також дистанційна і неформальна освіта. 

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?

Під час реалізації ОП враховуються потреби студентів, дотримується принцип взаємоповаги між учасниками 
освітнього процесу, забезпечується автономність особистості студента з паралельною підтримкою викладачем; 
створені можливості для гнучких навчальних траєкторій (можливість навчання за індивідуальним графіком); 
використовуються різні способи надання освітніх послуг (навчальні заняття, самостійна робота, практична 
підготовка, дистанційне навчання, неформальна освіта); реалізується моніторинг якості надання освітніх послуг 
тощо.
В ОП враховуються інтереси випускників магістратури, пропозиції стейкхолдерів та академічної спільноти.
Результати опитувань здобувачів вищої освіти показали, що вибрані науково-педагогічними працівниками методи 
навчання і викладання є ефективними (93%), студенти задоволені процесом викладання (100%) і вважають, що 
навчальні дисципліни викладаються на досить високому професійному рівні (100%), задоволені кількістю лекцій 
(83,7%), практичних (83,7%) та самостійної роботи (76,7%), відмічають використання набутих під час навчального 
процесу вмінь, знань та навичок в реальному житті (97,7%). 

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

Академічна свобода, яка згідно Закону України «Про вищу освіту» визначається як самостійність і незалежність 
учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної 
діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення 
наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом, 
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повністю реалізується під час реалізації ОП у ЖНАЕУ.
На ОПП «Екологія» другого (магістерського) рівня не обмежується академічна свобода здобувачів вищої освіти. ОП 
сформульовано цикл вибіркових компонент, що передбачає можливість їх вільного вибору. В рамках ОПП студенти 
можуть самостійно обирати теми курсових робіт, бази проходження практик, напрям наукових досліджень, 
наукового керівника та тему кваліфікаційної роботи. Здобувачі освіти вільно висловлюють власні думки, отримують 
роз’яснення у разі виникнення незрозумілих питань. 

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 щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання освітньої 
компоненти, згідно Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ, наведена 
у робочих програмах та силабусах, які розробляються викладачами до початку навчального року. Робочі програми 
та силабуси обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін розміщені на офіційному веб-сайті університету та 
освітній платформі Moodle, що забезпечує вільний доступ учасників освітнього процесу до їх змісту та основних 
положень.
Крім того, на першій вступній лекції дисципліни, викладач наводить інформацію про зміст, структуру та здійснення 
контрольних заходів по певній освітній компоненті. Під час навчання студенти, які зареєстровані на платформі 
Moodle та підключені до курсу викладача, користуються навчально-методичними модулями дисципліни і мають 
змогу вільно ознайомлюватися з темами лекцій, виконувати практичні та тестові завдання поточного та 
підсумкового контролю, що відповідає сучасному рівню забезпечення освітнього процесу та значно підвищує рівень 
мобільності здобувача, у тому числі, який навчається за індивідуальним графіком чи з об’єктивних причин був 
відсутній під час лекції, або практичного заняття.

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

Наукова складова ОП 101 «Екологія» забезпечується виконанням дослідницької роботи, основними видами якої є 
курсова та кваліфікаційна робота. Прилюдний захист кваліфікаційної роботи є формою атестації та підсумком 
виконання ОП. Для успішного її виконання і захисту необхідним є проведення дослідницької роботи, тематика якої 
обирається відповідно до наукових інтересів здобувача та наукового керівника.
Під час реалізації ОП забезпечується поєднання навчального процесу та проведення наукових досліджень 
здобувачами вищої освіти шляхом виконання під керівництвом викладачів кафедр факультету науково-дослідних 
робіт за такими науковими тематиками: «Екологічні особливості функціонування природних та штучних екосистем 
в умовах Полісся», «Агроекологічна та рентна ефективності рекультивації земель після добування ільменітових 
руд», «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття», «Біологічні основи інтродукції лікарсько-
ароматичних рослин родини Айстрових (Asteraceae) в Житомирському Поліссі», «Економічна безпека міст в умовах 
змін клімату», «Розробити сучасну екосистему озеленення урбоекокомплексів Правобережного Полісся», 
«Розробити наукові основи адаптивно-ландшафтної системи землеробства для зони Полісся», «Розробка 
ефективних способів приготування компостів для використання в органічному та біодинамічному землеробстві». 
Проведення науково-дослідницької роботи здобувачів здійснюється на базі сертифікованої вимірювальної 
лабораторії навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища ЖНАЕУ, яка оснащена 
сучасними приладами для вимірювань агрохімічних та агрофізичних показників ґрунту; якісних показників 
органічних, мінеральних добрив та хімічних меліорантів; дослідження якості рослин, сільськогосподарської 
продукції та кормів; якісних показників води; вмісту важких металів в об’єктах навколишнього середовища 
(http://znau.edu.ua/2016-03-31-12-53-00/vymiriuvalna-laboratoriia-zhnaeu, https://www.facebook.com/profile.php?
id=100035261720185).
Результатами спільних наукових досліджень здобувачів вищої освіти та викладачів є написання наукових статей, тез 
доповідей та їх апробація на наукових семінарах, студентських, Всеукраїнських та Міжнародних конференціях.

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

Викладачі навчальних дисциплін на ОПП «Екологія» щорічно оновлюють зміст навчально-методичних комплексів 
освітніх компонент на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. Це відбувається за рахунок 
відвідування семінарів, конференцій, підвищення кваліфікацій, стажувань, в т.ч. закордонних, а також оновлення 
статистичної інформації та нормативно-правової бази, що регулює сферу екології, охорони довкілля та 
збалансованого природокористування.
Доцентами кафедри загальної екології (Валерко Р.А., Герасимчук Л.О.) під час проходження закордонного науково-
педагогічного стажування на базі Куявського університету у Влоцлавеку, Республіка Польща (Cuiavian University in 
Wloclawek, Republic of Poland)) у період з "04" листопада по "13" грудня 2019 р. та з "16" вересня по "27" жовтня 2019 
р. було перейнято досвід організації та забезпечення освітнього процесу, який був донесений до учасників освітнього 
процесу на ОПП. Проф. Дубовим В.І. за результатами підвищення кваліфікації на базі Національного університету 
біоресурсів і природокористання у період з 17 по 28 лютого 2020 р. був оновлений навчально-методичний комплекс 
з дисципліни «Збалансоване використання земельних ресурсів». Доцентом кафедри Герасимчук Л.О. до дисципліни 
«Методологія та організація наукових досліджень» в результаті проходження стажування були внесені теми лекцій 
«Інформаційне забезпечення наукових досліджень» та «Академічна доброчесність як основа наукових досліджень» 
та практичне заняття «Робота з базами даних Scopus та Web of Science»; до дисципліни «Екологічний контроль 
земельних ресурсів» у зв’язку з реформуванням системи державного нагляду (контролю) було додано лекцію та 
практичну по Критеріям, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та 
визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони, 
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раціонального використання, відтворення земельних ресурсів. Доцентом кафедри Кравчуком М.М. в результаті 
завершення курсів щодо роботи в програмному середовищі «ArcGIS» було внесено зміни до практичних занять з 
дисципліни «Геоінформаційні системи і якісна оцінка ґрунтів».
Оновленню змісту освітніх компонент сприяють також проведення відкритих лекційних та практичних занять, їх 
взаємовідвідування науково-педагогічними працівниками закладу та обговорення. Також на базі Науково-
інноваційного інституту екології та лісу щорічно проводиться конференція за результатами наукових досягнень 
науково-педагогічних працівників. 
Відповідно до Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення про моніторинг ОП.PDF) щорічно здійснюється 
моніторинг освітньої програми та навчальних планів ОП, за результатами якого приймаються рішення про перегляд 
та удосконалення навчально-методичного комплексу освітніх компонент.

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

Відповідно до Стратегії інтернаціоналізація ЗВО здійснюється за напрямками: імплементація міжнародних угод про 
співпрацю (Лабораторія міжнародної епідеміології Медичного університету Доккьо, Куявська вища школа у 
Влоцлавеку), інтеграція НПП у міжнародний науковий нетворкинг (http://znau.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia/pro-
mizhnarodnu-spivpratsiu#!9), академічна мобільність (доценти кафедри загальної екології Валерко Р.А. та 
Герасимчук Л.О. проходили науково-педагогічне стажування на базі Куявського університету у Влоцлавеку, 
Республіка Польща (Cuiavian University in Wloclawek, Republic of Poland)) (http://znau.edu.ua/mizhnarodni-
stazhuvannia, http://znau.edu.ua/zakordonna-praktyka), підвищення рівня мовленнєвих компетентностей (курси 
іноземних мов з отриманням сертифікату В2 з англійської мови згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями 
мовної освіти (CEFR)), розвиток проєктної діяльності (http://znau.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia/uchast-u-
mizhnarodnykh-proektakh), запровадження міжнародних стандартів якості освіти (проходження семінарів-
практикумів щодо системи управління якістю та настанов щодо здійснення аудитів систем управління). У ЖНАЕУ 
активно функціонує Інформаційний центр Європейського Союзу (http://znau.edu.ua/info-centre-eu-2#!P1012940), на 
базі якого постійно проходять тренінги, семінари, науково-практичні конференції за участю НПП, стейкхолдерів та 
здобувачів вищої освіти (щорічна міжнародна конференція «Органічне виробництво та продовольча безпека»).

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?

Відповідно до ОП система оцінювання здобувачів вищої освіти включає здійснення таких контрольних заходів: 
вхідного, поточного, модульного (рубіжного), підсумкового контролю та атестації здобувачів.
Вхідний контроль проводиться на початку вивчення нової дисципліни для визначення рівня підготовки здобувачів 
для її успішного засвоєння. Цей вид контролю не є обов’язковим і не впливає на рейтинг здобувачів освіти з певної 
дисципліни.
Поточний контроль направлений на мотивацію навчальної діяльності студентів і здійснюється під час проведення 
лекційних та практичних занять, виконаних індивідуальних завдань та самостійної роботи і оцінюється загальною 
сумою набраних балів. Поточний контроль може проводитися у формі опитування (усного або письмового), 
комп’ютерного тестування, підготовки рефератів та виступів студентів під час обговорення питань. 
Модульний контроль проводиться після вивчення здобувачем вищої освіти змістового модуля.
Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час поточного та модульного контролю, а також 
виконання самостійної роботи та індивідуальних завдань, становить 60.
Підсумковий семестровий контроль, метою якого є оцінка результатів засвоєння навчального матеріалу з певної 
дисципліни, проводиться у вигляді заліку, диференційованого заліку чи іспиту, і за рішенням кафедри може 
проводитися в усній, письмовій чи тестовій формі.
Оцінювання знань та вмінь здобувача вищої освіти за кожною навчальною дисципліною проводиться за 100-
бальною ЄКТС та національною шкалою.
Форми проведення контролю та особливості та оцінки знань здобувачів висвітлені у робочих програмах та силабусах 
по кожній окремій дисципліні. 
Захист звітів з науково-виробничої та педагогічної практик, як невід’ємної складової підготовки фахівців, перевіряє 
оволодіння студентами методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, 
формування у них на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 
конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та 
творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 
Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

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

Прозорість і зрозумілість контрольних заходів для здобувачів вищої освіти досягається шляхом оприлюднення на 
сайті ЗВО відповідної інформації у Положенні про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ.pdf); 
Положенні про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Polozhennia_pro_vnutrishniu_systemu_zabezpe
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chennia_yakosti_vyshchoi_osvity.pdf), Положенні про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ.pdf), 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення про практику здобувачів вищої освіти.pdf).
Форми проведення контролю та оцінки знань здобувачів висвітлені у силабусах та робочих програмах по кожній 
окремій дисципліні, де у табличній формі представлений розподіл балів за участь у роботі впродовж семестру. Зі 
змістом силабусів та робочих програм здобувачі освіти можуть ознайомитися на Moodle – освітньому порталі 
ЖНАЕУ (http://185.25.118.66/), для доступу до якого їм надаються паролі входу.

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

Інформація про форми контрольних заходів та критерії їх оцінювання повідомляються викладачем в усній формі 
здобувачам вищої освіти на початку вивчення кожної дисципліни. Зазначена інформація також доступна в 
силабусах (підрозділ 1.4 «Система оцінювання та вимоги») та робочих програмах (пункт 6 «Критерії оцінювання 
результатів навчання»), які розміщуються на сайті університету та на освітньому порталі ЖНАЕУ (Moodle), для 
входу на який здобувачам вищої освіти надаються паролі на початку навчального процесу. Також на перших 
заняттях до здобувачів освіти доводять інформацію щодо умов та термінів здачі заліків (диференційованих заліків), 
іспитів. Для підсумкової семестрової атестації (залік, екзамен) здобувачам освіти надається перелік контрольних 
питань. Програми комплексних контрольних заходів наявні у навчально-методичних комплексах дисциплін та 
викладені на платформі Moodle ЖНАЕУ (http://185.25.118.66/).
Інформація про початок екзаменаційної сесії висвітлюється у графіку навчального процесу на початку семестру та 
за місяць до початку семестрового оцінювання. З розкладом екзаменаційної сесії здобувачі можуть ознайомитися за 
посиланням http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi.
Інформація щодо атестації здобувачів та процедури її забезпечення доводиться у деканаті, на кафедрах та 
дипломними керівниками.
У разі, якщо здобувачі не в повній мірі зрозуміли інформацію щодо критеріїв оцінювання, проводяться додаткові 
роз’яснення.

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

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, основні 
результати якої мають бути апробовані, опубліковані та перевірені на плагіат. Відповідно стандарту вищої освіти 
кваліфікаційна робота за ОПП «Екологія» передбачає самостійне розв’язання комплексної проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля та/або збалансованого природокористування, що супроводжується проведенням 
досліджень та/або застосуванням інноваційних підходів. 
Вимоги до змісту і структури кваліфікаційних робіт, їх оформлення та порядку захисту регламентуються 
Положенням про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Polozhennia_pro_kvalifikaciyni_roboty.pdf).

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у 
Житомирському національному агроекологічному університеті 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ.pdf) та 
Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/m-
universitet/m-publichna-informatsiya), що розміщуються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті університету в 
розділі «Публічна інформація». 

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

Атестація здобувачів проходить у формі публічного захисту кваліфікаційних робіт, які підлягають рецензуванню. 
Передумовою є проведення попереднього захисту роботи на засіданні випускової кафедри, за результатами якого 
ухвалюється рішення про рекомендацію до захисту перед екзаменаційною комісією або доопрацювання. У разі 
позитивного рішення кафедри кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат.
Для проведення атестації здобувачів створюється екзаменаційна комісія, яку очолює голова, що за поданням 
декана, призначається наказом ректора. Одна й та сама особа може бути головою не більше трьох років поспіль. 
Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії за участю не менше 
половини її членів. За результатами захисту комісія приймає рішення щодо оцінювання здобувачів та про 
присвоєння їм відповідної кваліфікації.
Процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ЗВО регулюється Положенням 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення  про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації 
та сексуальним домаганням.PDF)
У разі незгоди з оцінкою здобувач може звернутися до завідувача кафедри чи декана з проханням створити комісію 
для прийняття у нього заліку (іспиту). До складу комісії окрім викладача, входить завідувач кафедри та НПП рівний 
або вищий за своєю посадою, представники профспілкової організації студентів факультету.
Випадків оскарження об’єктивності екзаменаторів за ОП «Екологія» не спостерігалося.
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів урегульовано Положеннями про організацію освітнього 
процесу та Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/m-
universitet/m-publichna-informatsiya).
Повторне складання заліків та екзаменів допускається не більше двох разів після проведення підсумкового 
контролю: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом та результат якої є остаточним. Перездача 
екзамену допускається на прохання студента у випадках: потреби підвищення позитивної оцінки або незгоди з 
оцінкою. Дозвіл на перездачу надає ректор. 
Студентам, які не проходили атестацію з поважної, документально підтвердженої причини, ректором університету 
може бути визначений новий термін роботи екзаменаційної комісії. Студенти, які не пройшли атестацію, можуть 
відновитися на навчання в університеті з метою захисту кваліфікаційної роботи.
У випадках, коли захист кваліфікаційної роботи визнається незадовільним, комісія встановлює, чи може студент 
подати на повторний захист ту ж роботу з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему у наступному 
навчальному році.
Студенти, які не захистили кваліфікаційну роботу у зв'язку з неявкою без поважних причин або отриманням 
незадовільної оцінки, мають право на повторну (з наступного навчального року) підсумкову атестацію протягом 
трьох років після відрахування з університету (у період роботи ЕК з відповідної спеціальності згідно затвердженого 
графіку).

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

Порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів урегульовано Положенням про 
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про 
організацію освітнього процесу ЖНАЕУ.pdf): перездача екзамену допускається на прохання здобувача у випадках: 
потреби підвищення позитивної оцінки або незгоди з оцінкою, дозвіл на яку надає ректор. Екзамен проводить 
викладач навчальної дисципліни, а у випадку незгоди з оцінкою – комісія (п. 3.14.2.3).
У Положенні про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ННЦ/Положення про порядок створення та організацію роботи 
екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ.pdf) у розділі 5 наведена процедура розгляду апеляцій, яку може подати випускник 
у разі незгоди з оцінкою. Апеляція подається на ім’я ректора в день захисту кваліфікаційної роботи з повідомленням 
декана факультету. Для розгляду апеляції створюється комісія, яка затверджується ректором. Апеляція 
розглядається протягом 3 календарних днів після її подачі. У випадку встановлення комісією порушення процедури 
проведення атестації, що вплинуло на результати оцінювання, комісія пропонує ректору скасувати відповідне 
рішення ЕК і провести повторне її засідання у присутності представників комісії з розгляду апеляції.
Оскаржень процедури проведення та результатів контрольних заходів на ОПП «Екологія» другого (магістерського) 
рівня не було.

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

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регламентують Положення про академічну 
доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ, Положення про порядок перевірки наукових, 
навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату (проєкт), Положення про 
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти, Положення про комісію з питань етики та академічної 
доброчесності (проєкт), Положення про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань, 
Положення про кваліфікаційні роботи, Наказ ректора від 29.03.2019 р. № 61 «Про внутрішню систему запобігання 
та виявлення академічного плагіату» (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist)

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

ЗВО дотримується принципів академічної доброчесності та формує середовище, у якому порушення академічної 
доброчесності є неприпустимим. Це досягається шляхом проведення тренінгів, семінарів працівниками бібліотеки 
Завадською Н.В., Сталідзанс Л.Я., Одарич О.В. на чолі із директором Ігнатюк М.В. для усіх учасників освітнього 
процесу, а також включенням до навчальних дисциплін окремих тем з питань академічної доброчесності. До 
технологічних рішень, які використовуються на ОПП «Екологія» другого (магістерського) рівня, належать офіційні 
системи «Unicheck» та «StrikePlagiarism» (за угодою з ТОВ «Аниплагіат»), за допомогою яких здійснюється 
перевірка наукових публікацій та кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти. 

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

ЖНАЕУ здійснює низку заходів популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти, інформація 
про які представлена на офіційному веб-сайті ЗВО (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-
dobrochesnist):
- розробка та розповсюдження рекомендацій щодо правильного оформлення посилань, цитувань на використані 
джерела;
- постійне вдосконалення внутрішньої системи дотримання академічної доброчесності та етики шляхом розробки 
проєктів;
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- дотримання науково-педагогічними працівниками принципів академічної доброчесності, перевірка власних 
наукових праць на плагіат з подальшим розміщенням їх у відкритому доступі (Інституційний репозитарій, 
електронна бібліотека ЖНАЕУ (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/));
- проведення з магістрами практичного тренінгу «Інформаційна культура студента»;
- проведення тижнів інформаційної культури для здобувачів вищої освіти;
- зустрічі з представниками компаній, що розробляють та впроваджують антиплагіатне програмне забезпечення, та 
експертами з питань академічної доброчесності задля проведення лекцій, тренінгів для науковців і студентів;
- інформування про сутність та принципи академічної доброчесності, якісну підготовку та правильне оформлення 
наукових робіт;
- заняття з академічної доброчесності для відповідальних за перевірку кваліфікаційних робіт та експертів;
- тематичні онлайн-тренінги та вебінари.

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

На випусковій кафедрі відповідної ОПП створена експертна комісія для перевірки на плагіат кваліфікаційних робіт, 
яка надає експертні висновки про відсоток оригінальності, запозичення, схожості і співпадінь із джерелами, які 
знаходяться у відкритому доступі у мережі Internet. У разі порушення академічної доброчесності, виявленої при 
перевірці кваліфікаційної роботи, якщо рівень оригінальності її тексту менше 50%, така робота не приймається до 
захисту і відправляється на доопрацювання з обов’язковою повторною перевіркою протягом трьох днів. Якщо у 
роботі відсутні ознаки академічного плагіату, а знайдені запозичення правомірні та оформлені відповідно до вимог, 
подібність не перевищує 50%, тоді робота допускається до захисту.
На ОПП «Екологія» другого (магістерського) рівня не були встановлені випадки порушення академічної 
доброчесності здобувачами вищої освіти.

6. Людські ресурси

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

Викладачі, які забезпечують викладання дисциплін на магістерському рівні освіти, проходять  конкурсний відбір на 
підставі «Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників та укладання з ними контрактів у Житомирському національному агроекологічному університеті (нова 
редакція)» (http://znau.edu.ua/images/public_document/2018/відбір_вакантних_посад.pdf). Нормативні засади 
Порядку ґрунтуються на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказі МОН України «Про 
затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», а також положеннях Статуту 
ЖНАЕУ. Під час обрання за конкурсом враховуються рейтингові показники їх навчально-методичної, наукової та 
організаційної роботи. Конкурсна комісія, призначена наказом Ректора, враховує відповідність кваліфікації 
викладача освітнім компонентам за ОП, наукові інтереси, наукові публікації, публікацію підручників, навчальних 
посібників, монографій. Професіоналізм викладачів ОПП підтверджується їх публікаціями у виданнях, які входять 
до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, фахових виданнях, доповідями на міжнародних науково-
практичних конференціях в Україні та за кордоном. Конкурсна комісія та кафедра надає Вченій раді університету 
обґрунтовані пропозиції щодо претендентів, яка здійснює остаточне конкурсне обрання шляхом таємного 
голосування.

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

З метою реалізації освітнього процесу, розробки та вдосконалення освітніх програм та навчальних планів, 
здійсненні атестації здобувачів вищої освіти Університет залучає роботодавців шляхом проведення виїзних 
зустрічей, екскурсій на виробництво, лекцій, круглих столів. Так, упродовж 2018-2020 років було організовано 
екскурсії на підприємства: Компанія «Рудь», КП «Зеленбуд» ЖМР, а також до Національного ботанічного саду імені 
М.М. Гришка НАНУ (2016-2019 рр) ( м. Київ).
До проведення науково-практичних конференцій на факультеті екології і права залучали начальника відділу 
економіки природокористування, бухгалтерського обліку та організаційної роботи Управління екології та 
природних ресурсів ЖОДА Сіренького С.П., начальника відділу організаційного забезпечення управління 
організаційно-господарського забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській 
області Щербатюк А.Ф.
Договір про співпрацю з Національним ботанічним садом імені М. М. Гришка дає можливість структурувати 
елементи наукової діяльності кафедри, залучати здобувачів магістерського рівня до опанування навиків наукових 
досліджень.
Окрім того, роботодавців залучають до спільного виконання науково-дослідних проектів та робіт, до організації 
стажування науково-педагогічних працівників.

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

Сторінка 15



До проведення аудиторних занять за ОПП «Екологія» кафедра залучає професіоналів-практиків, представників 
Управління екології та природних ресурсів ЖОДА, ДЕІ Поліського округу, ТОВ «Екозахист–Україна» та інших 
стейкхолдерів, що дає можливість засвоїти знання щодо особливостей забезпечення природоохоронних заходів в 
Україні та розуміння фактичних проблем, з якими стикаються фахівці-екологи.
Здобувачам ОПП була прочитана лекція на тему «Вивчення процесів генезису зміни клімату і закономірностей 
просторово-часової структури полів метеорологічних величин, атмосферних явищ, у тому числі стихійних 
метеорологічних явищ погоди, їх зміни у природних зонах України» завідувачем відділу кліматичних досліджень та 
довгострокових прогнозів погоди д.ф.-м.н., професором Мартазіновою В.Ф. (2018). У рамках вивчення дисципліни 
«Збалансоване використання земельних ресурсів» проведено екскурсію до Інституту сільського господарства 
Полісся НААН та прочитана лекція директором інституту, член-кореспондентом НААН, д.с.-г.н., професором, 
заслуженим працівником сільського господарства України Рижуком С.М. У 2019 р. у рамках Другого форум регіонів 
України та Республіки Білорусь у ЖНАЕУ здобувачі ОПП були запрошені на зустріч із д.б.н. Інституту 
експериментальної ботаніки ім. В.Ф. Купревіча НАН Білорусі Прохоровим В.М., де була заслухана доповідь: 
«Біолого-екологічні особливості інвазійних видів як основа заходів по обмеженню їх розповсюдження (на прикладі 
борщевика Сосновського і золотарника канадського».

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

З метою удосконалення та координації професійної майстерності викладачів у ЖНАЕУ створено навчально-
науковий центр забезпечення якості освіти. Згідно з «Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і 
науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ» викладачі ОПП  постійно підвищують свою кваліфікацію на платформі 
відкритих онлайн-курсів Prometeus «Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, 
відповідальний споживач», «Як створити масовий відкритий онлайн-курс», «Критичне мислення для освітян», 
«Англійська для кар’єрного зростання», «Англійська для STEM (наука, техніка, інженерія та математика) 
«Англійська для медіаграмотності», вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus  Web of 
Science», «Антиплагіат», «Академічна доброчесність», «Word та Excel: інструменти і лайфхаки», «Етика наукових 
публікацій та інструментів підвищення їх якості: Web of Science та Антиплагіат», що засвідчується отриманими 
сертифікатами (Герасимчук Л.О, Котюк Л.А., Кравчук М.М.). Закордонне стажування викладачів координується 
відділом міжнародного співробітництва. Міжнародне стажування у наукових установах Польщі здійснили: доценти 
кафедри Л.О. Герасимчук та Р.А. Валерко («Сучасний стан та перспективи розвитку екологічної освіти в Україні та 
країнах ЄС», Куявський університет, м. Влоцлавек, 2019 р.). Закордонне стажування у Франції (Аграрний ліцей м. 
Шартре) здійснила завідувач кафедри Л.А. Котюк і доцент Б.В. Борисюк (Ліцей імені Пастера).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Університет стимулює розвиток викладацької майстерності шляхом взаємовідвідування, проведення відкритих 
лекцій та лабораторно-практичних занять, що фіксується у відповідних журналах. За результатами рейтингової 
системи оцінювання науково-педагогічних працівників у ЖНАЕУ створено систему заохочень, яка передбачає 
аналіз результатів їх науково-педагогічної діяльності й сприяє розвитку їх професійної майстерності. Регулюється та 
забезпечується така діяльність шляхом матеріального і морального заохочення згідно Положення про преміювання 
працівників Житомирського національного агроекологічного університету від 02.07. 2015 р. 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/.pdf), Стратегії ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf), Наказу від 27.02.2020 р. № 17 Про 
виплати премій науково-педагогічним працівникам (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/.pdf). 
Преміювання працівників ЖНАЕУ здійснюється за підсумками роботи, а також за публікації статей у виданнях, які 
індексуються у наукометричних базах даних Scopus або Web of Science, а також патентів на винахід та корисну 
модель (наказ № 368-к від 31.08.2017 р.), надає відрядження, забезпечує можливість стажування за кордоном. 
Кращих НПП нагороджують грамотами й подяками.

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?

Випусковою кафедрою за ОПП «Екологія» є кафедра загальної екології, яка має достатній рівень її матеріально-
технічного та навчально-наукового забезпечення. Університет має та забезпечує вільний доступ до бібліотеки, до 
загального фонду якої входить понад 493390 примірників і 187 найменувань періодичних видань. У бібліотеці є 
відділи комплектування, наукової обробки літератури та довідково-бібліографічний відділ. На базі бібліотеки 
функціонує 8 читальних залів на 470 місць, є комп’ютерний читальний зал із виходом до мережі Internet (мережа 
Wi-Fi), оснащений комп'ютерною бібліотечною програмою «Ірбіс-64», створений електронний каталог. У бібліотеці 
є електронні версії підручників і навчальних посібників, укладачами яких є НПП університету та інших ЗВО. 
ЖНАЕУ має власний електронний репозитарій, який включає наукові публікації, статті та матеріали конференцій, 
навчально-методичні видання, випускні кваліфікаційні роботи. Також в університеті використовується зручна 
електрона форма розкладу занять. З метою покращення надання освітніх послуг використовується платформа 
Moodle (дистаційна форма навчання). У навчальному процесі та для здійснення наукових експериментів 
використовується сертифікована вимірювальна лабораторія ЖНАЕУ, а Ботанічний сад ЖНАЕУ є науково-дослідною 
базою. Відомості про фінансову діяльність, організацію освітнього процесу та інші документи нормативно-правової 
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бази розташовані на сайті ЖНАЕУ у розділі «Публічна інформація».

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?

Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров'я здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП «Екологія», а 
також забезпечує можливість задовольнити їхні потреби та інтереси. Організація освітнього середовища 
університету сприяє формуванню загальних та фахових компетентностей майбутніх фахівців. Здобувачі освітньої 
програми залучені до студентського самоврядування, беруть участь у засіданнях вчених рад факультету та 
університету, в обговоренні перспектив розвитку ОП, сприймаються як рівноправні партнери у вибудові їх 
навчально-наукової діяльності. Університет надає можливість безоплатного доступу НПП і здобувачів вищої освіти 
ОП «Екологія» до бази даних Scopus та Web of Science. На сайті бібліотеки ЖНАЕУ представлено 27 ресурсів 
відкритого доступу, що надає можливість доступу до наукових журналів України різних країн світу з різних галузей 
знань. Згідно «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ» (від 27. 12. 
2017 року, протокол №5) (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichnainformatsiya) наукова бібліотека здійснює на 
безоплатній та платній основі перевірку на виявлення плагіату в наукових, навчально-методичних, навчальних 
роботах НПП та здобувачів вищої освіти. Здобувачі ОП «Екологія» під час практичного навчання беруть участь у 
науково-дослідній роботі, мають можливість представляти результати своїх досліджень на круглих столах, 
конференціях та семінарах, отримати практичні навички під час закордонної та науково-виробничої практик.

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

Освітнє середовище, створене в ЖНАЕУ є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи 
психічне здоров’я) завдяки суворому дотриманню норм техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм, регулярному 
проведенню інструктажів з техніки безпеки для НПП і здобувачів вищої освіти, проведенню заходів щодо надання 
першої долікарської допомоги, пропагуванню здорового способу життя та заняття спортом. У ЗВО значну увагу 
приділяють психічному здоров’ю здобувачів вищої освіти через створення загальної доброзичливої атмосфери та 
протидії булінгу в колективі. Соціально-психологічний супровід у ЖНАЕУ регулюється такими документами: 
«Положення про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ», «Законодавство про конфлікт інтересів», «Комплексний 
план організаційно-виховної роботи ЖНАЕУ», «Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та 
сексуальним домаганням, «Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю», зміст яких розкрито на сайті 
університету у розділі «Публічна інформація».
Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров'я здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою 
програмою «Екологія», та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси. Куратори груп, відповідальні за 
організаційно-виховну роботу на факультетах викладачі здійснюють виховні заходи в приміщенні університету, в 
гуртожитках, під час масових заходів міста, що впливає на покращення умов безпечності освітнього середовища.

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?

Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримки здобувачів ОПП «Екологія» 
регламентуються «Положенням про організацію освітнього процесу у Житомирському національному 
агроекологічному університеті» (http://znau.edu.ua/cat-university/ofitsijni-dokumenti), введеного в дію наказом 
ректора від 28.03.2019 року. На сайті ЖНАЕУ здобувачі ОП можуть знайти потрібну інформацію щодо освітньої 
програми, дисциплін, розкладу занять. У вільному доступі є: розклад занять (http://rozklad.znau.edu.ua); графіки 
освітнього процесу (http://znau.edu.ua/2016-04-09-10-48-37/hrafiky-osvitnoho-protsesu); розклад роботи спортивних 
секцій (http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/structure-tsentra/sektor-ozdorovchofizkulturnoji-
ta-sportivnoji-roboti/sportivni-sektsiji/rozklad-roboti-sportivnikh-sektsij); розклад роботи творчих колективів та гуртків 
(http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/structure-tsentra/cektor-kulturnomistetskoji-
diyalnosti/tvorchi-kolektuvu/rozklad-roboti-tvorchikh-kolektiviv-ta-gurtkiv). 
У будь-який час студент денної та заочної форми навчання для кращого засвоєння матеріалу може дистанційно 
використати платформу Moodle (http://moodle.znau.edu.ua), де викладено лекційний і практичний матеріал, 
завдання для самостійної роботи, презентації, посилання на джерела у інтернет-мережі. Спілкування зі студентами 
відбувається також з використанням Viber, WhatsApp, Telegram, Google Meet, електронної пошти НПП. Щодо 
консультативної підтримки здобувачів, є можливість консультування на кафедрах, у деканаті. З метою покращення 
консультативної допомоги запрошуються провідні вчені та фахівці-виробничники з України та інших країн. Для 
надання допомоги у засвоєнні матеріалу викладачі кафедри загальної екології здійснюють консультації та 
індивідуальні заняття згідно розроблених графіків за кожною дисципліною ОП (у тому числі онлайн-
консультування на платформі Zoom). Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти в ЖНАЕУ здійснюється через 
Первинну профспілкову організацію студентів ЖНАЕУ (інформація оприлюднена на сайті 
http://znau.edu.ua/profkom-studentiv). Профспілкова організація університету в разі необхідності надає соціальну 
підтримку здобувачам. Пільгова категорія студентів денної форми навчання за подання деканатом отримують 
соціальну стипендію, безкоштовно проживають у гуртожитках університету. Здобувачі ОП мають можливість 
навчатися за індивідуальним планом, дуальною освітою, достроково складати сесію при від’їзді на практику за 
кордон або у зв’язку із станом здоров’я. Організація, соціальна підтримка та якість виконання учбових планів і 
програм, організаційна і консультативна та соціальна підтримка здобувачів ОП контролюється ректором, 
навчально-науковим відділом, деканатами, випусковими кафедрами, методичними комісіями. Рівень задоволеності 
здобувачів ОП «Екологія» цією підтримкою відповідно до результатів опитувань (анкетувань) достатній (81,4%).
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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)

ЖНАЕУ створює достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами і 
регламентується Порядком супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Є пандуси біля корпусів університету, три ліфти у 
корпусі 4 (семиповерховий), у аудиторіях корпусів є парти, які регулюються індивідуально під кожного здобувача 
вищої освіти з особливими потребами. Є відповідне облаштування прибудинкової території. Відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ особи з особливими освітніми потребами мають право 
перебувати на навчанні за індивідуальним графіком, а також на академічну відпустку у зв’язку із погіршенням стану 
здоров’я. З порядком переведення і умовами навчання за індивідуальним графіком здобувачі вищої освіти можуть 
ознайомитися на сайті університету (публічна інформація) та отримати необхідні роз’яснення в деканаті та у 
провідного юрисконсульта ЖНАЕУ.
Особам із особливими потребами можуть бути надані освітні послуги у формі дистанційного навчання, що 
регламентується Положенням про дистанційне навчання в Житомирському національному агроекологічному 
університеті. З метою кращого засвоєння освітньої програми особам з особливими потребами є можливість 
скористатися платформою Moodle ЖНАЕУ, де викладено лекційний, практичний матеріал, презентації, посилання 
на онлайн-джерела з навчальних дисциплін. 

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?

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Житомирському національному агроекологічному 
університеті ґрунтується на вимогах чинного законодавства, зокрема Закону України «Про запобігання корупції», 
Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян»,  та висвітлена на 
сайті університету, зокрема у Положенні про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним 
домаганням у ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). 
Шляхами попередження конфліктних ситуацій є відкритість діяльності університету, гласність, колегіальність, 
демократичність, толерантність, недискримінація, відкритість та прозорість при прийнятті рішень стосовно членів 
колективу університету, постійна турбота про задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти та 
співробітників ЖНАЕУ. Урегулювання конфлікту інтересів у ЖНАЕУ здійснюється відповідно до Закону України 
«Про запобігання корупції» одним із нижченаведених заходів: усунення працівника від виконання завдання; 
встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання; обмеження у доступі 
працівника до певної інформації; перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника; переведення працівника 
на іншу посаду; звільнення працівника. Результати рішення розгляду скарг і звернень громадян повідомляється в 
письмовій або усній формі, тільки за його бажанням. Під час реалізації ОПП «Екологія» конфліктних ситуацій не 
зареєстровано.

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

Житомирський національний агроекологічний університет послідовно дотримується процедур розроблення, 
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми згідно із визначеною загально 
університетською політикою та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
Процедури розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регулюються 
Положенням про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ, Положенням про внутрішню систему забезпечення якості 
вищої освіти у ЖНАЕУ, Положенням про моніторинг освітньої програми (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-
publichna-informatsiya).

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

Перегляд ОП здійснюється у формах оновлення або модернізації. Освітня програма щорічно модернізується в 
частині її компонентів, крім цілей і програмних результатів навчання. Підставами для оновлення можуть бути: 
ініціатива та пропозиції гаранта, академічної спільноти, що її реалізують; результати оцінювання якості; об’єктивні 
зміни кадрового характеру, ресурсних умов реалізації ОП. 
Навчальні плани підлягають моніторингу та періодичному перегляду, що здійснюється в кінці навчального року за 
відповідною ОП. 
Модернізація ОП проводиться з ініціативи керівництва ЖНАЕУ в результаті висновків про її якість в результаті 
самообстеження або аналізу динаміки набору здобувачів вищої освіти; ініціативи гаранта та проектної групи з метою 
врахування змін, що відбулися в науковому професійному полі, в яких реалізується ОП, змін ринку освітніх послуг 
або ринку праці; висновків про недостатньо високу якість за результатами різних процедур оцінки ОП. До 
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модернізації ОП залучаються стейкхолдери. Модернізована ОП разом з обґрунтуванням внесених до неї змін 
проходить затвердження в установленому порядку.
Перегляд ОП відбувається на розширеному засіданні кафедри з залученням стейкхолдерів, академічної спільноти та 
здобувачів вищої освіти.
За результатами останнього перегляду ОП були внесені наступні дисципліни: «Адаптивне біорізноманіття», 
«Екологічні аспекти аграрного виробництва», «Інтелектуальна власність, патентознавство та авторське право». Так, 
Ковальовою С.П., завідувачкою лабораторії екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції Житомирської 
філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», враховуючи зростаючу деградацію земель ресурсів та 
сільськогосподарських угідь, запропоновано більше уваги приділити екологізації сільськогосподарського 
виробництва, що знайшло своє відображення у дисципліні «Екологічні аспекти аграрного виробництва»; Кравчук 
Т.В., директоркою Ботанічного саду ЖНАЕУ, висловлено пропозицію щодо приділенню більшої уваги охороні 
біорізноманіття. 
Проєкти освітніх програм зі змінами щорічно оприлюднюються на офіційному сайті Університету для широкого 
обговорення, що є підставою для доопрацювання з врахуванням отриманих пропозицій, зауважень та рекомендацій.

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 та через органи студентського самоврядування залучені до процесу 
періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Позиція 
здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми. Так, здобувачкою освіти Пендюр Т. 
виявлено зацікавленість до наукової діяльності та оформлення її результатів як об’єкта інтелектуальної власності, 
що слугувало започаткуванню дисципліни «Інтелектуальна власність, патентознавство та авторське право». 
Здобувач освіти Дреєв Д.В., маючи практичний досвід у сфері забезпечення екологічної та техногенної безпеки, 
надав матеріали щодо сучасного екологічного стану у зоні проведення операції об’єднаних сил, що було відображено 
в дисципліні «Управління екологічною та техногенною безпекою». 
Отримання періодичного зворотного зв’язку від здобувачів вищої освіти в університеті відбувається шляхом 
анкетування та усного опитування, дискусій щодо включення окремих дисциплін до переліку вибіркових до 
навчального плану та ОПП підготовки магістра з екології.

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

Участь в процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП беруть найбільш активні члени органів студентського 
самоврядування. Порядок участі студентського самоврядування у розробці та перегляді освітніх програм 
відображене у «Положенні про студентське самоврядування в Житомирському національному агроекологічному 
університеті» (http://znau.edu.ua/images/public_document).
Зауваження та пропозиції представників органів студентського самоврядування є визначальним фактором у 
прийняті рішення щодо змін у ОПП та навчальному плані при їх затверджені вченою радою факультету та 
університету, що підтверджує їх залучення до процедур забезпечення якості ОП.

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

Роботодавці безпосередньо та через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми 
та інших процедур забезпечення її якості як партнери.
В університеті розвинута практика залучення стейкхолдерів, як зовнішніх партнерів, до процесу моніторингу, через 
систему проходження здобувачами навчальних і виробничих практик, обговорень щодо змін ОП з «Екології». 
Результатами таки зустрічей та обговорень є надання роботодавцями Рецензій-відгуків на ОПП, а також укладання 
угод на проходження практик та виконання на базі роботодавців наукових робіт та проектів. Університет в цьому 
плані має тісні зв’язки з: ТОВ «Екозахист України», Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської 
обласної державної адміністрації, Державною екологічною інспекцією Поліського округу, КП 
«Житомирводоканал», Філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» Акціонерного товариства «Об’єднана 
гірничо-хімічна компанія» та інші. Так, в кінці навчального року на розширеному засіданні кафедри з залученням 
керівного складу Державної екологічної інспекції Поліського округу, зав. юридичним сектором Білий В.Л. роз’яснив 
зміни у сучасному нормативно-правовому забезпеченні в галузі екології та охорони довкілля, що було враховано у 
дисциплінах «Екологічний контроль земельних ресурсів» та «Екологічний аудит та інспектування».

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

Практика збирання, аналізу інформації щодо кар’єрного росту випускників за освітньою програмою «Екологія» в 
університеті реалізується шляхом традиційної зустрічі з випускниками на наукових конференціях, днях факультету, 
виїзних ярмарках професій, під час оцінювання якості проходження магістрами науково-виробничої та 
переддипломної практик в установах, підприємствах, де працюють за фахом випускники ОПП «Екологія». 
Випускники діляться отриманими знаннями на виробництві шляхом допомоги в складанні програми практик 
студента, надають корисну інформацію для викладення цілого ряду дисциплін навчального плану, збору матеріалів 
для дипломного проектування. 
Власний досвід працевлаштування, кар’єрного росту, ріст знань та вмінь випускника корисний для удосконалення 
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ОП, корекції тем кваліфікаційних робіт. У соціальній мережі Facebook діє сторінка факультету екології і права 
(https://www.facebook.com/fep.znau.ua/), на якій випускники мають можливість залишити свої коментарі, відгуки та 
побажання. 
На сайті кафедри загальної екології ecolog-zt.jimdosite.com розміщена інформація щодо випускників спеціальності 
«Екологія» на сторінці «Наші випускники».

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?

Внутрішня система забезпечення якості освіти регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу у 
ЖНАЕУ» та «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Житомирському 
національному агроекологічному університеті», п.3 (від 28 грудня 2016 року, протокол №6) 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/.pdf). Згідно п.3 «Положення про внутрішнє забезпечення якості 
вищої освіти ЖНАЕУ» 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Polozhennia_pro_vnutrishniu_systemu_zabezpe
chennia_yakosti_vyshchoi_osvity.pdf) система внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті включає: 
щорічний моніторинг якості надання освітянських послуг; періодичне оновлення освітніх програм, розширення 
списку вибіркових дисциплін відповідно до побажань органів студентського самоврядування. Недоліки в освітній 
програмі з підготовки здобувачів вищої освіти обговорюються на засіданні випускової кафедри загальної екології та 
вченої ради факультету екології і права, засіданні науково-інноваційного інституту екології і лісу, вченої ради 
ЖНАЕУ. Для перевірки ефективності засвоєння навчальних дисциплін освітньої програми проводяться взаємні і 
контрольні відвідування занять науково-педагогічних працівників. Важливим є вплив міжнародного контексту 
підготовки фахівців – стажування та проходження практик за кордоном.
Внутрішнім аудитом не було виявлено суттєвих недоліків під час реалізації ОП.

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?

Освітня програма проходить первинну акредитацію. 

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

В академічній спільноті ЖНАЕУ сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої діяльності за 
освітньо-професійною програмою «Екологія».
Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП шляхом моніторингу 
та періодичного перегляду освітніх програм; щорічного оцінювання здобувачів освіти; забезпечення підвищення 
кваліфікації, оптимізації конкурсного відбору на заміщення посад НПП; забезпечення необхідних ресурсів для 
організації освітнього процесу та інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; 
забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; забезпеченні 
ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників ЗВО та 
здобувачів.

Постійний моніторинг та взаємовідвідування занять, проведення відкритих лекцій, семінарів, науково-практичних 
конференцій з участю стейкхолдерів забезпечує ріст самосвідомості учасників освітнього процесу у важливості 
культури якості у зміні політики закладу щодо академічної доброчесності. 

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

Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти спільно із відповідними структурними підрозділами 
здійснюють:
• моніторинг результатів виконання планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників спільно з 
завідувачами кафедр, керівниками структурних підрозділів, відділом міжнародного співробітництва і відділом 
кадрів;
• розробку заходів з підвищення якості освіти, освітніх програм спільно із навчально-науковим центром; 
• участь у моніторингу оприлюднення інформації щодо якості освіти в розрізі освітніх програм на офіційному веб-
сайті спільно з лабораторією комп’ютерної техніки і телекомунікацій;
• аналіз стану забезпечення необхідними навчально-методичними ресурсами для організації освітнього процесу, у т. 
ч. самостійної роботи студентів спільно з навчально-науковим центром та органами студентського самоврядування;
• аналіз стану запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових виданнях працівників Університету і 
роботах здобувачів вищої освіти спільно з деканатами, навчально-науковим центром, навчально-науковим центром 
інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами та бібліотекою;
• координацію формування індивідуальних траєкторій навчання студентів різних освітніх ступенів за участі 
стейкхолдерів спільно з випусковими кафедрами, приймальною комісією, навчально-науковим центром дуальної 
освіти, навчально-науковим центром інформаційних технологій та відділом міжнародного співробітництва.
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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?

В університеті чіткі і зрозумілі визначені правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників 
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.
Права та обов'язки учасників освітнього процесу регулюються :
- Статутом Житомирського національного агроекологічного університету (ЖНАЕУ) (від 4 січня 2017 року, протокол 
№ 6);
- Положення про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ (Наказ ректора від 28.03.19 р. № 55);
- Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ (Наказ ректора від 
28.03.19 р. № 55);
- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 29.12.16 р. № 
254);
- Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у Житомирському національному 
агроекологічному університеті (Наказ ЖНАЕУ від 31.01.16 р. № 9);
- Положення про вибіркові навчальні дисципліни ОП (проєкт);
-  Типове положення про деканат факультету ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 29.06.2016 р. № 11);
-  Зміни до колективного договору (зареєстровано ЖМР від 26.04.2017 р. № 109).
-  Накази та розпорядження ректора ЖНАЕУ з питань організації, забезпечення та здійснення освітнього процесу в 
ЖНАЕУ;
- посадові обов’язки і інструкції.
Їх доступність для учасників освітнього процесу забезпечується оприлюдненням на офіційному сайті ЖНАЕУ 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya).

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

http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya

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

ОПП "Екологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти представлено за посиланням: 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-ze;
Опис освітньої програми представлено за посиланням: http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-
spetsialnostei/spetsialnist-101-ekologiya

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Розбудова екологічно безпечної та екологічно свідомої держави на сьогодні стає mainstream державотворення, що 
зумовлюється світовою тенденцією збереження довкілля. Тому потреба у фахівцях в галузі екології, охорони 
довкілля та збалансованого природокористування ще довгий час буде актуальною. 
Сильні сторони:
На ОПП наявна співпраця із стейкхолдерами, які беруть учать у її розробці, постійно її удосконалюючи. Вектор 
навчання на ОПП спрямований на ефективність освітнього процесу (що студенти знають і що можуть зробити з 
наявною інформацією). На ОПП чітко простежується поєднання науково-дослідної та навчальної складових. 
Співпраця із стейкхолдерами в рамках навчального процесу забезпечує проходження практик в реальних 
виробничих умовах та виконання наукових досліджень.
В університеті активно впроваджуються процедури системи управління якістю послуг у сфері вищої освіти, яка 
відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю» та підтверджена відповідним сертифікатом.
Науково-педагогічні працівники реалізуючи наукову тематику постійно вдосконалюють зміст навчальних курсів та 
методи навчання, а також педагогічну майстерність для того, щоб бути спроможними адекватно готувати 
спеціалістів високого рівня.
Наявна активна співпраця із засобами масової інформації в рамках розширення еколого-просвітницької діяльності.
Набуті здобувачами ОПП компетентності мають міждисциплінарну специфіку, яка забезпечує можливості 
працевлаштування у різних галузях господарства та забезпечують конкурентну спроможність випускників на ринку 
праці, оскільки знаходяться на перетині декількох сфер: природничої, сільськогосподарської, харчової, благоустрою 
територій.
Є можливість проводити практичні заняття у ботанічному саду ЖНАЕУ, яка є навчально-науковою базою та на базі 
Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАНУ за укладеним договором про співпрацю.
Проходження практик-стажування студентів за кордоном дає можливість краще оволодіти навиками практичної 
роботи, оцінити вплив виробничих процесів на довкілля, опанувати засобами, спрямованими на збереження 
біорізноманіття планети.
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Існує можливість продовження навчання в аспірантурі та докторантурі за фахом.
Слабкі сторони
- зниження контингенту здобувачів вищої освіти за ОПП «Екологія» в результаті незадовільного складання єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови;
- недостатня кількість роботодавців, залучених до співпраці для посилення практичної підготовки здобувачів;
- мала кількість здобувачів ОПП, які б продовжити подальше навчання на ОНП «Екологія» третього рівня вищої 
освіти (доктор філософії).

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

Розвиток ОП буде направлений на виправлення слабких сторін та усунення недоліків, що будуть виявлені за 
результатами акредитаційної експертизи.
У перспективі планується:
- залучити більше роботодавців до співпраці для посилення практичної підготовки здобувачів в реальних 
виробничих умовах для забезпечення їх конкурентноспроможності на ринку праці, перегляду та удосконаленню 
ОПП;
- варто було б запровадити дуальну освіту на ОПП спільно з Державною екологічною інспекцією Поліського округу, 
де здобувачі можуть здійснювати професійну діяльність на посаді громадських інспекторів з охорони 
навколишнього середовища, ПП «Галекс-Агро», що є найбільшим у регіоні виробником органічної продукції та 
потребує фахівців екологів;
- запровадити викладання окремих тем обов’язкових та вибіркових освітніх компонент іноземною мовою;
- залучати здобувачів ОПП до науково-дослідницької діяльності з метою мотивування до подальшого навчання на 
ОНП «Екологія» третього рівня (доктор філософії);
- удосконалити класичні методи викладання, форми навчання із заміною їх на більш сучасні активні форми з 
використанням сучасних технологій та засобів діагностики результатів навчання шляхом проходження науково-
педагогічних закордонних стажувань та участі у професійних форумах;
- використовувати під час освітнього процесу більше програмних продуктів, що можуть застосовуватись у галузі 
екології;
- сприяти подальшому розвитку мовних компетентностей;
- посилити увагу на проведенні профорієнтаційної роботи науково-педагогічними працівниками із залученням 
здобувачів освіти задля усунення відсутності мотивації у абітурієнтів до навчання у ЗВО;
- залучити до освітнього процесу провідних фахівців-практиків;
- продовжити та посилити співпрацю із засобами масової інформації з метою поширення еколого-просвітницької 
діяльності;
- залучити гранти до здійснення наукових проектів.

 

 
          
  

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

Переддипломна 
практика

практика Переддипломна 
практика.pdf

E9ERpPjVZKNcif1H
wBmHPIAylbkwTid/

MPRsB2w9C5A=

Фотоелектрокалориметр ФЕК-
56 М; атомно-абсорбційний 
спектрофотометр С-115М; 
полум’яний аналізатор рідин 
ПАЖ-4; іономір рХ 150МИ;  рН-
метр/кондуктометр 
лабораторний МР 521, ULAB; 
дистилятор ДЕ-4М; ваги 
електронні MW, 2007 р.; шафа 
сушильна ШС–3; термостат ТС-
1/80 СПУ, 2007 р.; плитка 
електрична «Мика –2», 2006 р.; 
чашки Петрі

Науково-виробнича 
практика

практика Науково-виробнича 
практика.pdf

XZC0vYOkg7TTBa71
Kx90TJvCiyCcxy+W

vcA/PTJWmKc=

Фотоелектрокалориметр ФЕК-
56 М; атомно-абсорбційний 
спектрофотометр С-115М; 
полум’яний аналізатор рідин 
ПАЖ-4; іономір рХ 150МИ;  рН-
метр/кондуктометр 
лабораторний МР 521, ULAB; 
дистилятор ДЕ-4М; ваги 
електронні MW, 2007 р.; шафа 
сушильна ШС–3; термостат ТС-
1/80 СПУ, 2007 р.; плитка 
електрична «Мика –2», 2006 р.; 
чашки Петрі

Оцінка впливу 
сільськогосподарськог
о виробництва на 
довкілля

курсова робота 
(проект)

Курсова робота 
Оцінка впливу с-г 
виробництва на 

довкілля.pdf

VlS0EEB4z9VO56Te
MqV8W/OTwF/5o6
EhweTicWUYz/Q=

Фотоелектрокалориметр ФЕК-
56 М; атомно-абсорбційний 
спектрофотометр С-115М; 
полум’яний аналізатор рідин 
ПАЖ-4; іономір рХ 150МИ;  рН-
метр/кондуктометр 
лабораторний МР 521, ULAB; 
дистилятор ДЕ-4М; ваги 
електронні MW, 2007 р.; шафа 
сушильна ШС–3; термостат ТС-
1/80 СПУ, 2007 р.; плитка 
електрична «Мика –2», 2006 р.; 
чашки Петрі; СРП-68, СЕГ-01, 
радіометр бета-гамма-
випромінювання РКС-20.03 
«Прип’ять», дозиметр ДБГ-06Т; 
мультимедійне забезпечення 
(проектор Acer P1165), 2014 / 
ноутбук Lenovo B590

Стратегія сталого 
розвитку

навчальна 
дисципліна

Стратегія сталого 
розвитку.pdf

JHvmW+Vb+u8vni5
xZWBEHevp24S6G+
QpVGGH29I9fHw=

Мультимедійне забезпечення 
(проектор Acer P1165), 2014 / 
ноутбук Lenovo B590

Екологічна 
раціоналізація 
сучасних технологій

навчальна 
дисципліна

Екологічна 
раціоналізація 

сучасних 
технологій.pdf

+bL+NWVjxjsAsW14
kw1iFmOoX5B3I/4a

0X0DFDZLSfo=

Мультимедійне забезпечення 
(проектор Acer P1165), 2014 / 
ноутбук Lenovo B590; 
програмний комплекс ArcGIS PRO

Методика оцінки 
якості довкілля

навчальна 
дисципліна

Методика оцінки 
якості довкілля.pdf

BhRniCQ529gVi5M1
BT2OBbOMmCN//v

uR4KpbuOIpcvs=

Фотоелектрокалориметр ФЕК-
56 М; атомно-абсорбційний 
спектрофотометр С-115М; 
полум’яний аналізатор рідин 
ПАЖ-4; іономір рХ 150МИ;  рН-
метр/кондуктометр 
лабораторний МР 521, ULAB; 
дистилятор ДЕ-4М; ваги 
електронні MW, 2007 р.; шафа 
сушильна ШС–3;
термостат ТС-1/80 СПУ, 2007 



р.; плитка електрична «Мика –
2», 2006 р.; чашки Петрі;  
мультимедійне забезпечення 
(проектор Acer P1165), 2014 / 
ноутбук Lenovo B590; 
програмний комплекс 
STATISTICA 10.0

Екологія ґрунту та 
охорона земель

навчальна 
дисципліна

Екологія грунту 
та охорона 
земель.pdf

iI7vTiJQioh/EBw6Oq
+87/qF9BeaOBxv2Ss

qVmMLrv4=

Фотоелектрокалориметр ФЕК-
56 М; атомно-абсорбційний 
спектрофотометр С-115М; 
іономір рХ 150МИ;  рН-
метр/кондуктометр 
лабораторний МР 521, ULAB; 
ваги електронні MW, 2007 р.; 
шафа сушильна ШС–3; чашки 
Петрі; програмний комплекс 
ArcGIS PRO

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Кваліфікаційна 
робота.pdf

hHJauUYmb4gO3gy
cEO8uMmmAunsUk
J8cneSr3twKP7Q=

Фотоелектрокалориметр ФЕК-
56 М; атомно-абсорбційний 
спектрофотометр С-115М; 
полум’яний аналізатор рідин 
ПАЖ-4; іономір рХ 150МИ; рН-
метр/кондуктометр 
лабораторний МР 521, ULAB; 
дистилятор ДЕ-4М; ваги 
електронні MW, 2007 р.; шафа 
сушильна ШС–3; термостат ТС-
1/80 СПУ, 2007 р.; плитка 
електрична «Мика–2», 2006 р.; 
чашки Петрі; мікроскоп Біолам, 
БМ-51, МБН-1, МБС-10, ML-06-10; 
мікрофотонасадка МФИ-1; 
освітлювач ОИ-31; ваги 
електричні лабораторні AXSIS 
ADR, ваги лабораторніі 
RADWAG; лупа БА 2, лупа АПШ-
474; шафа сушильна, електрична 
шафа сушильна лабораторна; 
колекція ароматичних та 
лікарських рослин (Ботанічний 
сад ЖНАЕУ); гербарні зразки, 
колекція насіння рослин; 
мультимедійне забезпечення 
(проектор Acer P1165, 2014 / 
ноутбук Lenovo B590); СРП-68, 
СЕГ-01, радіометр бета-гамма-
випромінювання РКС-20.03 
«Прип’ять», дозиметр ДБГ-06Т; 
програмний комплекс 
STATISTICA 10.0, програмний 
комплекс ArcGIS PRO

Інтродукція рослин навчальна 
дисципліна

Інтродукція 
рослин.pdf

0sxNGIpbhmt6+hIR
S6AaCfmkQnKVlLNi

QfiOMc7FzT8=

Мікроскопи Біолам, БМ-51, МБН-
1, МБС-10  (2000 р.), ML-06-10 (10 
шт., 2019 р.); мікрофотонасадка 
МФИ-1 (1995 р.); освітлювач ОИ-
31 (2 шт. , 1995 р.); ваги 
електричні лабораторні AXSIS 
ADR, ваги лабораторні RADWAG 
(2002 р. ); лупа БА 2 (6 шт., 1990 
р.), лупа АПШ-474 (2006 р.); 
шафа сушильна, електрична 
шафа сушильна лабораторна 
(1992 р.); колекція ароматичних 
та лікарських рослин 
(Ботанічний сад ЖНАЕУ); 
гербарні зразки, колекція насіння 
рослин; мультимедійне 
забезпечення (проектор Acer 
P1165, 2014 / ноутбук Lenovo 
B590)

Екологічні аспекти 
аграрного 
виробництва

навчальна 
дисципліна

Екологічні аспекти 
аграрного 

виробництва.pdf

FXYhTamCUGw8qy7
+K5BGHpShuBfNTh

JLs9QMorm1bIE=

Мікроскопи Біолам, БМ-51, МБН-
1, МБС-10  (2000 р.), ML-06-10 (10 
шт., 2019 р.); мікрофотонасадка 
МФИ-1 (1995 р.); освітлювач ОИ-
31 (2 шт. , 1995 р.);  
фотоелектрокалориметр ФЕК-
56 М; атомно-абсорбційний 



спектрофотометр С-115М;  
іономір рХ 150МИ;  рН-
метр/кондуктометр 
лабораторний МР 521, ULAB; 
дистилятор ДЕ-4М; ваги 
електричні лабораторні AXSIS 
ADR, ваги лабораторні RADWAG 
(2002 р. ); лупа БА 2 (6 шт., 1990 
р.), лупа АПШ-474 (2006 р.);  
чашки Петрі; 
шафа сушильна, електрична 
шафа сушильна лабораторна 
(1992 р.); мультимедійне 
забезпечення (проектор Acer 
P1165), 2014 / ноутбук Lenovo 
B590

Оцінка впливу 
сільськогосподарськог
о виробництва на 
довкілля

навчальна 
дисципліна

Оцінка впливу с-г 
виробництва на 

довкілля.pdf

Aq36M3w8edg6YCyl
qFrHSOQ49W9HmI9

Va3zyX6otjAI=

Фотоелектрокалориметр ФЕК-
56 М; атомно-абсорбційний 
спектрофотометр С-115М; 
полум’яний аналізатор рідин 
ПАЖ-4; іономір рХ 150МИ;  рН-
метр/кондуктометр 
лабораторний МР 521, ULAB; 
дистилятор ДЕ-4М; ваги 
електронні MW, 2007 р.; шафа 
сушильна ШС–3; 
термостат ТС-1/80 СПУ, 2007 
р.; плитка електрична «Мика –
2», 2006 р.; чашки Петрі;  
мультимедійне забезпечення 
(проектор Acer P1165), 2014 / 
ноутбук Lenovo B590

Філософія та 
методологія науки

навчальна 
дисципліна

Філософія та 
методологія 

науки.pdf

dBtMu3KYfRGGkr/+
yMjE8DaxYwvkNpT7

Rfo4FzdJiW4=

Мультимедійний 
ПроекторEPSON H838B, рік 
введення вексплуатацію – 2018 p. 
Ноутбук Lenovo ideapad 330-
15IKB, Intel Pentium 4415U, 
RAMDDR4 4 ГБ, HDD 1 ТБ, рік 
введенняв експлуатацію – 2019 
р.Операційна система Windows 
10,пакет офісних програм 
MicrosoftOffice 2016

Охорона праці та 
цивільний захист

навчальна 
дисципліна

Охорона праці та 
цивільний 
захист.pdf

UNtOw2eeYJg0jFf0r
gKjHytLEdDz09snR

+w9N0C2O+s=

Прилад виміру опору тіла, 
прилад виміру опору ізоляції, 
прилад виміру заземлення і 
занулення, пристрій УГ-2, 
люксметр, гігрометр, 
мультимедійне забезпечення 

Інтелектуальна 
власність, 
патентознавство та 
авторське право

навчальна 
дисципліна

Інтелектуальна 
власність, 

патентознавство 
та авторське 

право.pdf

4EwqK4b/DTj/CTxx
gHI1CXvCK+ybM36
dIMKVKNafMSg=

мультимедійне забезпечення 
(проектор Acer P1165), 2014 / 
ноутбук Lenovo B590

Методологія та 
організація наукових 
досліджень 

навчальна 
дисципліна

Методологія та 
організація 

наукових 
досліджень.pdf

jNRR0kR+GFLBzTK
0ty7m/x76ScWXwX
PwhKzgsXV1ZX0=

Фотоелектрокалориметр ФЕК-
56 М; атомно-абсорбційний 
спектрофотометр С-115М; 
полум’яний аналізатор рідин 
ПАЖ-4; іономір рХ 150МИ;  рН-
метр/кондуктометр 
лабораторний МР 521, ULAB; 
дистилятор ДЕ-4М; ваги 
електронні MW, 2007 р.; шафа 
сушильна ШС–3;
термостат ТС-1/80 СПУ, 2007 
р.; плитка електрична «Мика –
2», 2006 р.; чашки Петрі;  
мультимедійне забезпечення 
(проектор Acer P1165), 2014 / 
ноутбук Lenovo B590; 
програмний комплекс 
STATISTICA 10.0

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

навчальна 
дисципліна

Фахова іноземна 
мова.pdf

dN1OPWHnPCiV/v
M5q8iPiZhXXMVSb
CGXRfP2+RBweyQ=

Проектор EPSON H838B, рік 
введення в експлуатацію – 2018p. 
Ноутбук Lenovo ideapad 330-
15IKB, Intel Pentium 4415U, 



RAMDDR4 4 ГБ, HDD 1 ТБ, рік 
введення в експлуатацію – 
2019.Операційна система 
Windows 10. Акустична система 
Maxxtro SPK222

Радіоекологічний 
моніторинг

навчальна 
дисципліна

Радіоекологічний 
моніторинг.pdf

U8jkobiHlhgnbMBvJ
/mehp9xpEJLEREn

Y/kZzf7Z7d4=

СРП-68, СЕГ-01, радіометр бета-
гамма-випромінювання РКС-
20.03 «Прип’ять», дозиметр 
ДБГ-06Т, мультимедійне 
забезпечення (проектор Acer 
P1165), 2014 / ноутбук Lenovo 
B590

 
* 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

193731 Кравчук 
Микола 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Екології і 
права

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

1301 
Агрономія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 032444, 
виданий 

19.01.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
032976, 
виданий 

30.11.2012

18 Екологія 
ґрунту та 
охорона земель

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, від 19.01.2006 
Наукова спеціальність 
06.01.03 – 
агроґрунтознавство і 
агрофізика Тема 
дисертації: 
«Оптимізація режиму 
органічної речовини у 
легких за 
гранулометричним 
складом ґрунтах 
Полісся»
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
П. 1. 1. Valerko, R. A., 
Herasymchuk, L. O., 
Martenyuk, G. M., 
Kravchuk, M. M. (2018) 
Ecological assessment 
of vegetable products 
grown in the city of 
Zhytomyr and its 
residential suburb. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 8(1). 927–938.  
doi: 
10.15421/2018_295
2. Herasymchuk, L. O., 
Martenyuk, G. M., 
Valerko, R. A., 
Kravchuk, M. M. 
(2019). Demographic 
and onco-
epidemiological 
situation in radioactive 
contaminated territory 
of Zhytomyr Oblast. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems, 10(1), 
32-38. 
https://doi.org/10.1542
1/021905
П. 2. 1.  Надточій П. П. 
Кравчук М. М. 



Агроекологічний стан 
ґрунтового покриву 
територій, порушених 
внаслідок 
несанкціонованого 
видобування 
бурштину. Агрохімія і 
ґрунтознавство. 
Міжвідомч. темат. 
наук. зб. Спец. випуск. 
Кн. 1. Ґрунтознавство. 
Харків: ПП «Стиль-
Іздат», 2018. С.212-
213.
2. Кратюк О. Л., 
Кравчук М. М., 
Довбиш Л. Л. Вміст 
гумусу у ґрунтах 
вологих сугрудів на 
території вольєрів 
Західного і 
Центрального 
Полісся. Науковий 
вісник НЛТУ України, 
2019. т. 29. № 9. С. 
27–31.
3. Кравчук М. М., 
Кропивницький Р. Б., 
Клименко Т. В., 
Ярмолович О. О., 
Кропивницький В. Б. 
Забур’яненість посівів 
жита озимого залежно 
від способів обробітку 
ґрунту в умовах 
переходу до 
органічного 
землеробства. 
«Наукові горизонти», 
«Scientific horizons», 
2020. № 1 (86). С. 39–
45.
4. Кратюк, О. Л., 
Кравчук, М. М., 
Довбиш, Л. Л. Вміст 
гідролізованого азоту 
у ґрунтах вологих 
сугрудів в умовах 
вольєрного утримання 
мисливських тварин 
на території Західного 
і Центрального 
Полісся. 
Агроекологічний 
журнал. 2020. № 1. С. 
103-110 
https://doi.org/10.3373
0/2077-
4893.1.2020.201279 
(Index Copernicus)
5. Журавель С. В., 
Кравчук М. М., 
Клименко Т. В., 
Поліщук В. О. 
Вирощування 
черв’яків 
промислового 
спрямування 
контейнерним 
способом в умовах 
Житомирського 
Полісся. Наукові 
горизонти, 2020, № 
05 (90). – С. 22-28. doi: 
10.33249/2663-2144-
2020-90-5-22-
28.5(Index 
Copernicus).
П. 3. 1. Практикум з 
лісового 
ґрунтознавства: 



навчальний посібник 
(для студентів 
напряму підготовки 
205 „Лісове 
господарство”) / С. І. 
Веремеєнко Л. Л. 
Довбиш, М. М. 
Кравчук; за ред. С. І. 
Веремеєнка. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2016. 168 с.
П. 8. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Розробка 
ефективних способів 
приготування 
компостів для 
використання в 
органічному та 
біодинамічному 
землеробстві» 
(державний 
реєстраційний номер 
0118U004149).
П. 13. 1. Кравчук М. 
М., Герасимчук Л. О., 
Валерко Р. А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Екологічна 
раціоналізація 
сучасних технологій» 
(для студентів 
спеціальності 101 
«Екологія»). 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2020. 120 с.
2. Кравчук М. М., 
Валерко Р. А., 
Герасимчук Л. О. 
Методичні  вказівки  
до  виконання  
практичних робіт з 
дисципліни «Екологія 
ґрунту» (частина 2) 
для студентів 
спеціальності 101 
«Екологія». Житомир, 
ЖНАЕУ, 2020, 68 с.
3. Кравчук М. М., 
Герасимчук Л. О., 
Валерко Р. А. 
Методичні вказівки до  
виконання  
практичних робіт з 
дисципліни 
«Радіоекологічний 
моніторинг» для 
студентів 
спеціальності 101 
«Екологія». Житомир, 
ЖНАЕУ, 2020, 72 с.
4. Надточій П. П., 
Мислива Т. М., 
Кравчук М. М., 
Білявський Ю. А., 
Мартенюк Г. М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Методологія 
організації наукових 
досліджень» (частина 
2) «Статистична 
обробка результатів 
наукових досліджень» 
(для студентів 
спеціальності 



8.04010601 „Екологія 
та охорона 
навколишнього 
середовища”).  
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2015. 164 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
„Методологія оцінки 
якості ґрунтів 
(частина 1)” (для 
студентів 
спеціальності 
8.09010103 
„Експертна оцінка 
ґрунтів”) / П. П. 
Надточій, Т. М. 
Мислива, Л. О. 
Герасимчук, М. М. 
Кравчук [та ін.]. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2016. 100 с.
6. Мислива Т. М., 
Надточій П. П., 
Білявський Ю. А., 
Гаргаріна О. С., 
Кравчук М. М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Моніторинг та 
експертна оцінка 
земель» Частина 1 
«Моніторинг ґрунтів» 
для студентів 
спеціальностей 
7.04010601 «Екологія 
та ОНС» та 
8.04010601 «Екологія 
та ОНС». Житомир: 
Вид-во ЖНАЕУ 2016. 
54 с. (електронне 
видання).
7. Валерко Р. А., 
Кравчук М. М., 
Герасимчук Л. О. 
Методичні поради до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Штучні 
екосистеми» для 
підготоки фахівців 
освітнього ступеня 
магістра спеціальності 
101 «Екологія» галузь 
знань 10 «Природничі 
науки». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 51 с.
П. 15. 1. Кравчук М. М. 
Динаміка абіотичної 
складової екосистеми 
ґрунту під впливом 
елементів органічного 
землеробства. Наукові 
читання – 2015. 
Науково-
інноваційний інститут 
екології та лісу: 
Науково-теоретичний 
збірник. Житомир: 
Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2016. С. 
76-79.
2. Кравчук М. М., 
Мартенюк Г. М., 



Кравчук Т. В. Вплив 
агротехнологій на 
запаси детриту в ясно-
сірих лісових ґрунтах 
Полісся. Новітні 
системи землеробства 
та шляхи підвищення 
еколого-біологічної 
ефективності 
використання земель 
в сучасному 
агрокомплексі: 
матеріали Міжнар. 
науково-практ. конф. 
Дніпро: ДДАЕУ, 2017. 
С.108-110.
3. Мартенюк Г. М., 
Кравчук М. М. 
Радіологічний 
моніторинг харчових 
продуктів на території 
Лугинського району 
Житомирської 
області. Наукові 
читання – 2017. – 
Житомир: Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2017. – 
С. 150-152.
4. Matviichuk B. V., 
Dovbysh L. L., 
Orlovskyi M. Y., 
Kropyvnytskyi R. B., 
Kravchuk M. M. 
Agroecological state of 
soil cover of 
Bereznivskyi region 
Rivne area. Science 
Review, 2018. 3(10). 
Vol.1. March 2018. 
Warsaw, Poland: RS 
Global Sp. z O.O. Р.50-
54.
5. Кравчук М. М., 
Кропивницький Р. Б. 
Мінімалізація 
обробітку грунту як 
елемент підвищення 
ефективності 
органічного 
виробництва в умовах 
Полісся України. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 23-
24 трав. 2019 р. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2019. С. 257-
261.
6. Поліщук В. О., 
Журавель С. В., 
Кравчук М. М. 
Енергоефективність 
вівса за умов 
органічної технології 
вирощування. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 23-
24 трав. 2019 р. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2019. С. 257-
261.
7.  Кравчук М. М., 
Буткус В. В., Оцінка 



агроекологічного 
стану ґрунтів 
Житомирського 
Полісся як базису для 
розвитку органічного 
виробництва в регіоні. 
«Органічне 
агровиробництво: 
освіта і наука»: зб. тез 
II Всеукр. наук.-практ. 
конф. (31 жовтня 2019 
р., Науково-
методичний центр 
ВФПО). Київ, 2019. С. 
134-137.
8.  Журавель С. В., 
Кравчук М. М., 
Поліщук В. О., 
Дмитренко К. О. 
Особливості 
технології 
вирощування різних 
видів черв’яків 
контейнерним 
способом Sciences of 
Europe (Praha, Czech 
Republic), 2020. No 48. 
Vol. 3. С. 3-8.
П. 16. Член товариства 
ґрунтознавців та 
агрохіміків України
П. 16. Досвід 
практичної роботи в 
університеті за 
спеціальністю більше 
10 років.

193731 Кравчук 
Микола 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Екології і 
права

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

1301 
Агрономія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 032444, 
виданий 

19.01.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
032976, 
виданий 

30.11.2012

18 Радіоекологічн
ий моніторинг

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, від 19.01.2006 
Наукова спеціальність 
06.01.03 – 
агроґрунтознавство і 
агрофізика Тема 
дисертації: 
«Оптимізація режиму 
органічної речовини у 
легких за 
гранулометричним 
складом ґрунтах 
Полісся»
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
П. 1. 1. Valerko, R. A., 
Herasymchuk, L. O., 
Martenyuk, G. M., 
Kravchuk, M. M. (2018) 
Ecological assessment 
of vegetable products 
grown in the city of 
Zhytomyr and its 
residential suburb. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 8(1). 927–938.  
doi: 
10.15421/2018_295
2. Herasymchuk, L. O., 
Martenyuk, G. M., 
Valerko, R. A., 
Kravchuk, M. M. 
(2019). Demographic 
and onco-
epidemiological 
situation in radioactive 
contaminated territory 
of Zhytomyr Oblast. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems, 10(1), 



32-38. 
https://doi.org/10.1542
1/021905
П. 2. 1.  Надточій П. П. 
Кравчук М. М. 
Агроекологічний стан 
ґрунтового покриву 
територій, порушених 
внаслідок 
несанкціонованого 
видобування 
бурштину. Агрохімія і 
ґрунтознавство. 
Міжвідомч. темат. 
наук. зб. Спец. випуск. 
Кн. 1. Ґрунтознавство. 
Харків: ПП «Стиль-
Іздат», 2018. С.212-
213.
2. Кратюк О. Л., 
Кравчук М. М., 
Довбиш Л. Л. Вміст 
гумусу у ґрунтах 
вологих сугрудів на 
території вольєрів 
Західного і 
Центрального 
Полісся. Науковий 
вісник НЛТУ України, 
2019. т. 29. № 9. С. 
27–31.
3. Кравчук М. М., 
Кропивницький Р. Б., 
Клименко Т. В., 
Ярмолович О. О., 
Кропивницький В. Б. 
Забур’яненість посівів 
жита озимого залежно 
від способів обробітку 
ґрунту в умовах 
переходу до 
органічного 
землеробства. 
«Наукові горизонти», 
«Scientific horizons», 
2020. № 1 (86). С. 39–
45.
4. Кратюк, О. Л., 
Кравчук, М. М., 
Довбиш, Л. Л. Вміст 
гідролізованого азоту 
у ґрунтах вологих 
сугрудів в умовах 
вольєрного утримання 
мисливських тварин 
на території Західного 
і Центрального 
Полісся. 
Агроекологічний 
журнал. 2020. № 1. С. 
103-110 
https://doi.org/10.3373
0/2077-
4893.1.2020.201279 
(Index Copernicus)
5. Журавель С. В., 
Кравчук М. М., 
Клименко Т. В., 
Поліщук В. О. 
Вирощування 
черв’яків 
промислового 
спрямування 
контейнерним 
способом в умовах 
Житомирського 
Полісся. Наукові 
горизонти, 2020, № 
05 (90). – С. 22-28. doi: 
10.33249/2663-2144-
2020-90-5-22-



28.5(Index 
Copernicus).
П. 3. 1. Практикум з 
лісового 
ґрунтознавства: 
навчальний посібник 
(для студентів 
напряму підготовки 
205 „Лісове 
господарство”) / С. І. 
Веремеєнко Л. Л. 
Довбиш, М. М. 
Кравчук; за ред. С. І. 
Веремеєнка. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2016. 168 с.
П. 8. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Розробка 
ефективних способів 
приготування 
компостів для 
використання в 
органічному та 
біодинамічному 
землеробстві» 
(державний 
реєстраційний номер 
0118U004149).
П. 13. 1. Кравчук М. 
М., Герасимчук Л. О., 
Валерко Р. А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Екологічна 
раціоналізація 
сучасних технологій» 
(для студентів 
спеціальності 101 
«Екологія»). 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2020. 120 с.
2. Кравчук М. М., 
Валерко Р. А., 
Герасимчук Л. О. 
Методичні  вказівки  
до  виконання  
практичних робіт з 
дисципліни «Екологія 
ґрунту» (частина 2) 
для студентів 
спеціальності 101 
«Екологія». Житомир, 
ЖНАЕУ, 2020, 68 с.
3. Кравчук М. М., 
Герасимчук Л. О., 
Валерко Р. А. 
Методичні вказівки до  
виконання  
практичних робіт з 
дисципліни 
«Радіоекологічний 
моніторинг» для 
студентів 
спеціальності 101 
«Екологія». Житомир, 
ЖНАЕУ, 2020, 72 с.
4. Надточій П. П., 
Мислива Т. М., 
Кравчук М. М., 
Білявський Ю. А., 
Мартенюк Г. М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Методологія 
організації наукових 
досліджень» (частина 



2) «Статистична 
обробка результатів 
наукових досліджень» 
(для студентів 
спеціальності 
8.04010601 „Екологія 
та охорона 
навколишнього 
середовища”).  
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2015. 164 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
„Методологія оцінки 
якості ґрунтів 
(частина 1)” (для 
студентів 
спеціальності 
8.09010103 
„Експертна оцінка 
ґрунтів”) / П. П. 
Надточій, Т. М. 
Мислива, Л. О. 
Герасимчук, М. М. 
Кравчук [та ін.]. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2016. 100 с.
6. Мислива Т. М., 
Надточій П. П., 
Білявський Ю. А., 
Гаргаріна О. С., 
Кравчук М. М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Моніторинг та 
експертна оцінка 
земель» Частина 1 
«Моніторинг ґрунтів» 
для студентів 
спеціальностей 
7.04010601 «Екологія 
та ОНС» та 
8.04010601 «Екологія 
та ОНС». Житомир: 
Вид-во ЖНАЕУ 2016. 
54 с. (електронне 
видання).
7. Валерко Р. А., 
Кравчук М. М., 
Герасимчук Л. О. 
Методичні поради до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Штучні 
екосистеми» для 
підготоки фахівців 
освітнього ступеня 
магістра спеціальності 
101 «Екологія» галузь 
знань 10 «Природничі 
науки». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 51 с.
П. 15. 1. Кравчук М. М. 
Динаміка абіотичної 
складової екосистеми 
ґрунту під впливом 
елементів органічного 
землеробства. Наукові 
читання – 2015. 
Науково-
інноваційний інститут 
екології та лісу: 
Науково-теоретичний 
збірник. Житомир: 
Вид-во 
«Житомирський 
національний 



агроекологічний 
університет», 2016. С. 
76-79.
2. Кравчук М. М., 
Мартенюк Г. М., 
Кравчук Т. В. Вплив 
агротехнологій на 
запаси детриту в ясно-
сірих лісових ґрунтах 
Полісся. Новітні 
системи землеробства 
та шляхи підвищення 
еколого-біологічної 
ефективності 
використання земель 
в сучасному 
агрокомплексі: 
матеріали Міжнар. 
науково-практ. конф. 
Дніпро: ДДАЕУ, 2017. 
С.108-110.
3. Мартенюк Г. М., 
Кравчук М. М. 
Радіологічний 
моніторинг харчових 
продуктів на території 
Лугинського району 
Житомирської 
області. Наукові 
читання – 2017. – 
Житомир: Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2017. – 
С. 150-152.
4. Matviichuk B. V., 
Dovbysh L. L., 
Orlovskyi M. Y., 
Kropyvnytskyi R. B., 
Kravchuk M. M. 
Agroecological state of 
soil cover of 
Bereznivskyi region 
Rivne area. Science 
Review, 2018. 3(10). 
Vol.1. March 2018. 
Warsaw, Poland: RS 
Global Sp. z O.O. Р.50-
54.
5. Кравчук М. М., 
Кропивницький Р. Б. 
Мінімалізація 
обробітку грунту як 
елемент підвищення 
ефективності 
органічного 
виробництва в умовах 
Полісся України. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 23-
24 трав. 2019 р. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2019. С. 257-
261.
6. Поліщук В. О., 
Журавель С. В., 
Кравчук М. М. 
Енергоефективність 
вівса за умов 
органічної технології 
вирощування. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 23-
24 трав. 2019 р. 



Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2019. С. 257-
261.
7.  Кравчук М. М., 
Буткус В. В., Оцінка 
агроекологічного 
стану ґрунтів 
Житомирського 
Полісся як базису для 
розвитку органічного 
виробництва в регіоні. 
«Органічне 
агровиробництво: 
освіта і наука»: зб. тез 
II Всеукр. наук.-практ. 
конф. (31 жовтня 2019 
р., Науково-
методичний центр 
ВФПО). Київ, 2019. С. 
134-137.
8.  Журавель С. В., 
Кравчук М. М., 
Поліщук В. О., 
Дмитренко К. О. 
Особливості 
технології 
вирощування різних 
видів черв’яків 
контейнерним 
способом Sciences of 
Europe (Praha, Czech 
Republic), 2020. No 48. 
Vol. 3. С. 3-8.
П. 16. Член товариства 
ґрунтознавців та 
агрохіміків України
П. 16. Досвід 
практичної роботи в 
університеті за 
спеціальністю більше 
10 років.

198530 Дубовий 
Володимир 
Іванович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Екології і 
права

Диплом 
доктора наук 
ДД 002915, 

виданий 
21.05.2003, 

Атестат 
професора 

12ПP 007812, 
виданий 

17.05.2012

17 Екологічні 
аспекти 
аграрного 
виробництва

Доктор 
сількогосподарських 
наук, від 21.05.2012. 
Наукова 
спеціальність: 
03.00.16 – екологія 
Тема дисертації:  
«Основы 
ресурсосберегающих 
технологий в 
фитотронно - 
селекционных 
комплексах»
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
П. 2 1. Особливості 
зимостійкості та 
способи екологічної 
оцінки 
морозостійкості 
озимих зернових 
культур / В. І. 
Дубовий, // 
Агроекологічний 
журнал. – 2016. – № 
3. – С. 95–100.
2. Dubovyy V., Dubovyy 
O. Ecological culture as 
the base of the society 
harmonization in the 
scientific progress era. 
Monografia. 2016. 
P.28-35
3. Дубовий В. І. 
Агроекологічна оцінка 
сортів ячменю ярого 



різного еколого-
географічного 
походження в умовах 
перехідної зони 
Полісся / В. І. 
Дубовий, О. В. Чайка, 
Л. І. Янішевський // 
Збалансоване 
природокористування
. – 2017. – № 1. – С. 
63–68.
4. Дубовий В.І. 
Способи оцінки 
морозо- та 
зимостійкості озимих 
зернових культур // 
Миронівський вісник. 
– 2016. – Вип. 2. -  С. 
69-86.
5. Дубовий В.І., 
Стежко О.В., Ткалич 
В.В., Агроекологічна 
оцінка системи 
удобрення та 
вирощування томатів. 
// Вісник аграрної 
науки. -2015. - № 5.- 
С.53-56.
6. Дубовий В.І., 
Табакаєва М.Г. 
Продуктивність 
пшениці озимої в 
умовах Полісся за 
впливу осаду стічних 
вод. 
//Агроекологічний 
журнал. – 2018. - № 1. 
– С.71-73.
7. Дубовий В.І., 
Адамович І.В., 
Дубовий О.В., Рябчук 
О.П. Еколого-
економічна оцінка 
об’єктів штучного 
клімату для 
проморожування 
рослин озимих 
зернових культур. // 
Збалансоване 
природокористування
. – 2019. – № 4. – С. 
53–62.
8. Дубовий В.І., 
Дубовий О.В., Рябчук 
О.П.Екологічний 
дизайн як комфортне 
існування людини в 
предметному світі // 
Збалансоване 
природокористування
. – 2018. – № 4. – С. 
73–80.
9. Дубовий .І. 
Фітотрони як 
прискорювачі 
селекційного процесу 
і агроекологічна 
модель адаптивного 
рослинництва. // 
International 
Multidisciplinary 
Conference 19-28 
Oktober,2018, 
WOLOMIN, REPUBLIC 
OF POLAND. –С.79-81.
П. 3 1. Дубовий О.В., 
Блажкевич Т.П., 
Дубовий В.І. 
Екологічний дизайн. 
Навчальний посібник. 
420с.м. Херсон 2019, 



362с.
2. Шляхи підвищення 
родючості чорнозему 
типового в Лісостепу 
України: монографія 
// Даниленко А.С, 
Дубовий В.І., Білик 
Ю.Д. та ін.– Біла 
Церква, 2015. -78с.
3. Екологічна 
культура: навчальний 
посібник./ В.І. 
Дубовий, О.В. 
Дубовий.- Херсон: 
Гринь Д.С., 2016.-
256с.
4. Фітотронна 
агроекологія: 
монографія.- в 2-х ч. – 
Ч.1. Фітотронні 
селекційні технології 
зернових культур / 
В.І. Дубовий.- Херсон : 
ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 
396 с.
П. 4. Гуменюк 
Олександр 
Володимирович (2017 
р) - за спеціальністю 
"Селекція і 
насінництво. Стежко 
Олександра Віталіївна 
(2015 р) за 
спеціальністю 
"Екологія". Ткалич 
Віталій Вікторович 
(2016 р.) за 
спеціальністю 
"Екологія". 
П. 8.Член редколегії 
журналу наукове 
видання 
Миронівський вісник 
Миронівського 
інституту пшениці ім. 
В.Н. Ремесла., 
Керівник наукової 
теми "Штучні і 
природні екосистеми 
Полісся", 2012-2021 
рр.
П. 10. Завідувач 
кафедри загальної 
екології 2012-2019 рр.
П. 11. Член спецрад по 
захисту дисертацій - 
ЖНАЕУ, 
Миронівський 
інститут пшениці 
імені В.М. Ремесла 
спеціальність 
"Екологія".
П. 14. Переможці 2 
етапу Всеукраїнської 
олімпади з 
"Агроекології" серед 
студентів аграрних 
вузів. 2017 р. - 
Воробйов Володимир 
- 3 місце, 2018 - 
Пендюр Тетяна - 3 
місце. 2019 - Рогаль 
Наталія, Кухта 
Максим, Резцов 
Михайло - 2 місце.
П. 17. Досвід 
практичної роботи в 
університеті за 
спеціальністю більше 
10  років.

116117 Шевчук доцент, Обліку та 32 Філософія та Кандидат 



Світлана 
Федорівна

Основне 
місце 
роботи

фінансів методологія 
науки

філософських наук, 
від 29.08.1990. 
Наукова 
спеціальність: 
09.00.01 – 
діалектичний та 
історичний 
матеріалізм. Тема 
дисертаційної роботи: 
«Спілкування як 
спосіб відтворення 
духовного життя 
суспільства» 
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
П. 2. 1. Наукове і 
позанаукове знання: 
альтернатива чи 
діалог. Вісник 
Житомирського 
державного 
університету ім. 
І.Франка. Серія 
«Філософські науки». 
№ 1(83). Житомир, 
2017. С. 115–119. 
2. Плюралізм у 
філософії та науці. 
Науковий журнал 
«Молодий вчений» № 
4(44) квітень 2017. 
Херсон: «Видавничий 
дім «Гельветика». С. 
119–124. 
3. Ціннісні аспекти 
ставлення людини до 
природи. Вісник 
Львівського 
університету ім. 
І.Франка. 
«Філософськополітоло
гічні студії». Випуск 
10, «Видавництво 
Львівського 
університету 
ім.І.Франка». 
Львів,2017. С. 104–109.  
4. Наукове і 
позанаукове знання: 
становлення 
проблеми. Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. Гол.ред. 
В.М.Вашкевич. К.: 
«Видавництво 
«Гілея»,2018. 
Вип.130(3).С. 247–252.  
5. Аристотель – 
засновник науки 
(соціокультурні та 
епістемологічні 
детермінанти наукової 
програми мислителя). 
Вісник Львівського 
університету ім. 
І.Франка.- 
«Філософськополітоло
гічні студії». Вип. 20, 
«Видавництво 
Львівського 
університету 
ім.І.Франка». Львів, 
2018. С.115–120. 
6. Віра і знання: до 
питання релігійності 
вчених. Вісник 
Львівського 



університету 
ім.І.Франка. 
«Філософськополітоло
гічні студії». Вип.23, 
«Видавництво 
Львівського 
університету 
ім.І.Франка». Львів, 
2019. С.107–112. 
П. 3. 1. Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи. 
наукова монографія / 
І. А. Мельничук та ін.; 
за ред. І. А. 
Мельничука. 
Житомир : Вид-во 
«Рута», 2018. 296 с. 
2. Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи: 
наукова монографія / 
О. В. Скидан та ін.; за 
ред. І. А. Мельничука. 
Житомир : Вид-во 
«Рута», 2019. 200. С. 
116–121. 
3. Філософія : 
навчальнометодични
й посібник / С. 
Ф.Шевчук, В. В. 
Мельничук. Житомир 
: Вид-во ЖНАЕУ, 
2019. 120 с. 
П. 9. 1. Участь у журі 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України» (2017, 2018 
рік); секція 
«Релігієзнавство». п.п. 
14. Керівник 
студентського гуртка 
«Любомудр». 
П. 15. 1. 
Національнокультурн
а ідентичність у 
глобалізованому світі 
// Наукові записки 
національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія 
«Культурологія». 
Проблеми культурної 
ідентичності в ситуації 
сучасного діалогу 
культур: матеріали Х 
міжнародної наукової 
конференції. (Острог, 
12–13 травня 2017 р.)/ 
ред.кол.: І. Д. 
Пасічник, Д. М. 
Шевчук та ін. Острог: 
Вид-во Національного 
ун-ту «Острозька 
академія», 2017. Вип. 
18. С. 58– 60. 
2. Технократичне 
мислення і 
філософська культура. 
Освітні стратегії 
розвитку духовної та 
світоглядної культури 
особистості 
громадянського 



суспільства: матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 
20-21 квітня 2017 р. м. 
Дніпро. Частина І. 
Наук. ред. 
О.Є.Висоцька. Дніпро: 
СПД «Охотнік», 2017. 
С. 49–51. 
3. Світогляд як 
результат взаємодії 
науки з іншими 
елементами духовного 
життя. Знання. Освіта. 
Освіченість.: збірник 
матеріалів ІІІ 
Міжнародної 
науковопрактичної 
конференції, м. 
Вінниця, 28-29 
вересня 2016 р. 
Вінниця: ВНТУ, 2016. 
С. 162–165. 
4. Шевчук С. Ф., 
Загляда А. А. Погляд 
філософії на глобальні 
проблеми сучасності. 
Студентські наукові 
читання – 2016 : 
збірник матеріалів, 
Житомир, 2016. С. 
108–110. 
5. Український 
менталітет: між 
Заходом і Сходом. Дні 
науки філософського 
факультету – 2017, 25- 
26 квітня 2017 р. : 
матеріали доповідей 
та виступів редкол.: 
А.Є.Конверський та 
ін.-Київ : 
Видавничополіграфіч
ний центр «Київський 
університет», 2017. Ч. 
5. С. 175–176. 
6. До питання 
існування «двох наук» 
(фундаментальної і 
прикладної) 
Соціально-економічні 
проблеми аграрного 
розвитку регіонів: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, м. 
Житомир 16 травня 
2017. С. 206–209. 
7. Шевчук С. Ф. Роль 
читання та самоосвіти 
в умовах формування 
інформаційного 
суспільства. 
Філософська 
спадщина 
П.В.Копніна і сучасна 
філософія.: матеріали 
Міжнародної 
науковопрактичної 
конференції, 
приуроченої до 60- 
річчя кафедри 
філософії КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 31 
травня 2018 р. Київ : 
ТОВ НВП 
«Інтерсервіс», 2018. С. 
140–142. 
8. Кондратюк Л. Р., 
Шевчук С. Ф. Учити 



бути людиною: 
філософські засади 
педа гогічного 
мислення. Modern 
education a l space: 
thetrans formation of 
nationl model s interms 
ofitegration.: II 
International scinti 
ficconference, October 
26, 2018. Leipzig, 2018. 
C. 141–148. 
9. Шевчук С. Ф., 
Кондратюк Л. Р 
Знання і віра у 
філософії Блеза 
Паскаля. Ціннісні 
орієнтири в сучасному 
світі: теоретичний 
аналіз та практичний 
досвід: збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
м.Тернопіль, 4–5 
квітня, 2019. С. 124– 
126.
 П. 17. Наявний досвід 
практичної роботи 
більше 5 років за 
спеціальністю.

149059 Валерко 
Руслана 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Екології і 
права

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
070801 

Екологiя та 
охорона 

навколишньог
о середовища, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 055379, 
виданий 

18.11.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039115, 

виданий 
26.06.2014

13 Оцінка впливу 
сільськогоспод
арського 
виробництва 
на довкілля

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, від 18.11.2009 
Наукова 
спеціальність: 
03.00.16. Тема 
дисертації: «Важкі 
метали в 
урбоедафотопах і 
фітоценозах м. 
Житомира та його 
приміської зони»
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
П.1. 1. Valerko R. A., 
Herasymchuk L. O., 
Martenyuk G. M., 
Kravchuk M. M. 
Ecological assessment 
of vegetable products 
grown in the city of 
Zhytomyr and its 
residential suburb. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2018. № 8 (1). 
С. 927-938. DOI: 
10.15421/2018_295.
2. Herasymchuk L. O., 
Martenyuk G. M., 
Valerko R. A., Kravchuk 
M. M. Demographic 
and onco-
epidemiological 
situation in radioactive 
contaminated territory 
of Zhytomyr Oblast. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems. 2019. 
10(1). P. 32-38. 
DOI:10.15421/021905.
П.2. 1. Валерко Р. А., 
Герасимчук Л. О. 
Оцінка рівня 
техногенного 
навантаження 
Житомирської 



області. Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. № 1 
(58). С. 39-49. Т.1.
2. Герасимчук Л. О., 
Валерко Р. А. 
Екологічна оцінка 
якості овочевої 
продукції 
агроселітебних 
територій приміської 
зони м. Житомир. 
Агроекологічний 
журнал. 2017. № 3. С. 
76-82.
3. Валерко Р. А., 
Герасимчук Л. О. 
Органічне сільське 
господарство як 
фактор впливу на 
вміст нітратів у питній 
воді джерел 
нецентралізованого 
водопостачання 
сільських населених 
пунктів. Екологічні 
науки. 2020. № 30.
4. Валерко Р.А., 
Герасимчук Л.О.  
Екологічний розвиток 
сільських населених 
пунктів радіоактивно 
забрудненої території 
на основі показників 
якості питної води. 
Екологічні науки. 
2020. № 31.
П. 3 1. Valerko R. A., 
Herasymchuk L. O. 
Assessment of 
ecological integral index 
Of rural settlements 
development In the 
radioactively 
contaminated territory 
Based on drinking 
water quality indicators. 
Actual problems of 
natural sciences: 
modern scientific 
discussions : Collective 
monograph. Riga : 
Izdevniecība “Baltija 
Publishing”, 2020. Р. 
80-97. DOI 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-588-45-
7.5.
П. 10 Виконання 
обов’язків секретаря 
вченої ради 
факультету екології і 
права з 18.09.2019 
року
П. 13 1. Методичні 
вказівки до написання 
та оформлення 
кваліфікаційної 
роботи для здобувачів 
вищої освіти 
освітнього ступеня 
магістр спеціальності 
101 «Екологія» / Укл. 
Л. А. Котюк, Р. А. 
Валерко, Л. О. 
Герасимчук. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 82 с.
2. Методичні вказівки 
до написання та 
оформлення курсової 
роботи з дисципліни 



«Оцінка впливу 
сільськогосподарськог
о виробництва на 
довкілля» для 
здобувачів вищої 
освіти освітнього 
ступеня магістр 
спеціальності 101 
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Валерко, Л. О. 
Герасимчук, М. М. 
Кравчук. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020. 64 с.
3. Котюк Л.А., Валерко 
Р.А., Герасимчук Л.О. 
Методичні 
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підготовки курсової 
роботи з дисципліни 
«Біологія» для 
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спеціальності 101 
«Екологія». Житомир: 
ЖНАЕУ. 2020. 38 с.
П. 15. 1. Валерко Р.А., 
Герасимчук Л.А. 
Эколого-
хозяйственная оценка 
территории СЧП 
«Лад» с. Кодня 
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Агроэкологические 
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Брянский ГАУ, 2016. – 
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Інноваційні технології 
та інтенсифікація 
розвитку 
національного 
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культурах как фактор 
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неканцерогенного 
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района.  Проблемы 
рационального 
использования 
природных ресурсов и 
устойчивое развитие 
Полесья : сб. докл. 
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конф., 14-17 сент. 
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Беларуская навука, 
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221.
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Герасимчук Л.О.  
Оцінка екологічних 
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5. Валерко Р.А. 
Забезпеченість 
поживними 
речовинами 
ґрунтового покриву 
селітебних територій 
приміської зони м. 
Житомира. Новітні 
агротехнології : теорія 
і практика : тези доп. 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 95-
річчю Інституту 
біоенергетичних 
культур і цукрових 
буряків НААН, м. 
Київ, 11 лип. 2017 р. – 
Вінниця : Нілан-ЛТД, 
2018. – С. 20-21.
6. Валерко Р.А., 
Кравченко Н.Б. 
Оцінка нітратного 
забруднення питної 
води джерел 
нецентралізованого 
водопостачання 
Народицького району 
Житомирської 
області. Інноваційні 
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інтенсифікація 
розвитку 
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виробництва : 
матеріали IV міжнар. 
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Оцінка якості питної 
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водопостачання у 
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виробництво і 
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2020 р. Житомир, 
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8. Мартенюк Г.Н., 
Валерко Р.А., 
Герасимчук Л.А. 
Анализ уровней 
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пищевых продуктов в 
населенных пунктах 
Лугинского района 
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аспекты устойчивого 
развития АПК : 
материалы ХIV 
Междунар. науч. 
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экологии в России. 
Брянск : Брянский 
ГАУ, 2017. С. 26–29.
10. Валерко Р.А., 
Гальвиць О.Г.  Оцінка 
екологічного 
інтегрального індексу 
розвитку сільських 
населених пунктів 
Житомирського 
району на основі 
показників якості 
питної води. Science, 
society, education: 
topical issues and 
development prospects 
: мат-ли VІІІ-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. 5-7 липня 2020 
р., Харків. С. 10-15.
11. Валерко Р.А., 
Новіцька О.Г.  
Моніторинг стану 
атмосферного повітря 
сільських населених 
пунктів Житомирської 
області. Science, 
society, education: 
topical issues and 
development prospects 
: мат-ли ІХ-ї Міжнар. 
наук.-практ. конф. 2-4 
сепрня 2020 р., 
Харків. С. 10-15.
12. Валерко Р.А., 
Солдатенко Ю.В.  
Оцінка показників 
відтворення 
населення сільських 
селітебних територій 
Житомирської 
області.  мат-ли ІХ-ї 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. 2-4 сепрня 2020 
р., Харків. С. 15-21.
П. 16. Член товариства 
ґрунтознавців та 
агрохіміків України. 
Член Всеукраїнської 
громадської 
організації "Асоціація 
агроекологів України" 
(ВГО "Асоціація 
агроекологів 
України")
П. 17. Досвід 
практичної роботи в 
університеті за 
спеціальністю більше 
10 років.

18909 Ковтун 
Тетяна 
Ігорівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 
Франка, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  
біологія і хімія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
національний 

24 Охорона праці 
та цивільний 
захист

Кандидат 
сільськогосподарських
наук
Наукова 
спеціальність: 
03.00.16 – екологія. 
від 06.05.1997.
Тема дисертації: 
«Особливості 
екологічної структури 
ентомокомплексів 
зелених насаджень м. 
Воронежа».
Професійну 
активність 



агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
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спеціальність: 
205 Лісове 

господарство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 059485, 

виданий 
01.07.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

002423, 
виданий 

20.07.2001

представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
П. 2 1. Ковтун Т.І. 
Особливості екології 
совкоподібних 
(Lepidoptera: 
Noctuoidea) в умовах 
напівприродних 
екосистем приміської 
зони міста Житомира. 
Науковий вісник 
НЛТУ України. Львів, 
2016. Вип. 26.3. С.273-
278. (Index Copernicus)
2.Ковтун Т.І. Аналіз 
динаміки показників 
видової 
різноманітності 
угруповань 
совкоподібних 
(Lepidoptera: 
Noctuoidea) в умовах 
напівприродних 
екосистем приміської 
зони м. Житомир. 
Науковий вісник 
НЛТУ України. Львів, 
2017. Вип. 27.4. С.91-
94. (Index Copernicus)
3. Ковтун Т.І. Огляд 
трофічних зв’язків 
гусені совкоподібних 
(Lepidoptera: 
Noctuoidea) в умовах 
напівприродних 
екосистем приміської 
зони міста Житомир. 
Науковий вісник 
НЛТУ України. Львів, 
2018.  Вип. 28.3. С.26-
29. doi: 
https://doi.org/10.1542
1/40280305
 (Index Copernicus)
4. Ковтун Т. І. 
Таксономічний склад 
кормових рослин 
гусені совкоподібних 
(Lepidoptera: 
Noctuoidea) в умовах 
напівприродних 
екосистем приміської 
зони міста Житомир. 
Науковий вісник 
НЛТУ України. Львів, 
2019. Вип.29.2. С. 
58DOI: 
https://doi.org/10.1542
1/40290211
(Index Copernicus)
5. Ковтун Т.І., 
Климчук О.О. 
Ландшафтно-
біотопічний та 
зоогеорафічний 
аналіз надродини 
Noctuoidea 
(Lepidoptera) 
приміської зони м. 
Житомир. Наукові 
горизонти. Житомир, 
2020. № 05 (90). С. 
65-72.
П. 8 Відповідальний 
виконавець наукової 
теми 
«Мисливствознавство, 
захист лісу та 
вирощування стійких 
насаджень в умовах 



Житомирщини з 
використанням 
засобів механізації 
лісогосподарських 
робіт» (№ 
держреєстрації 
0115U006735, 2016-
2022 рр.). 
П. 9 Керівництво 
науково-
дослідницькою 
роботою з теми 
«Моніторинг якості 
питної води через 
визначення 
показників рН 
середовища та 
електропровідності 
засобами Multilab 
NOVA LINK» учня 
Житомирського 
екологічного ліцею № 
24 Леуса А.О. ( І місце 
на ІІ та ІІІ етапах 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія 
наук», 2015 рік).
П. 10 З 1.09.2019 р. - 
організаційна робота 
на посаді секретаря 
вченої ради 
факультету   лісового 
господарства
П. 13   1. Ковтун Т. І.  
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни «Основи 
охорони праці» для 
студентів напряму 
підготовки 6.030601 
«Менеджмент» 
варіативна 
компонента 
«Менеджмент 
організацій» (заочна 
форма навчання) 
[Електронний ресурс] 
/ Укл. Т. І. Ковтун. - (1 
файл) - Житомир : 
ЖНАЕУ, 2015.  165с. 
2.Методичні 
рекомендації для 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни «Основи 
охорони праці в галузі 
екологічної безпеки» 
для студентів 
спеціальності 
8.04010603 
«Екологічна безпека» 
/ Укл.  Т. І. Ковтун. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2016. 128 с.
3.Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних робіт з 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці» для 
студентів напряму 
підготовки 6.030401 
«Правознавство» / 



Укл. Т. І. Ковтун. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. – 134 с. –
Режимдоступу:http://l
ib.znau.edu.ua/jirbis2/i
ndex.php?
option=com_irbis&view
=irbis&Itemid=108 
4.Методичні 
рекомендації для 
виконання 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Охорона 
праці в галузі» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«Магістр» зі 
спеціальності 205 
«Лісове господарство» 
галузі знань 20 
«Аграрні науки та 
продовольство» 
(заочна форма 
навчання) /Укл. Т. І. 
Ковтун.  Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. – 69 с.
П. 14 Студентка 
екологічного 
факультету Загляда 
Анна (ІІ місце на І 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» у 
2016-2017 н. р. серед 
студентів ЖНАЕУ, 
протокол засідання 
конкурсної комісії 
від14.03.2017 р.
П. 15. 1.Ковтун Т.І., 
Бондарчук О.М. 
Аналіз виробничого 
травматизму на 
лісогосподарських 
підприємствах 
України: матеріали 
наук.- практ. конф. 
студентів, магістрів, 
аспірантів і молодих 
вчених «Лісівнича 
освіта і наука у 
контексті сучасних 
викликів лісової 
галузі». (Житомир, 23 
жовтня 2019 р.). 
Житомир, 2019. С.39-
42.
2. Ковтун Т.І., 
Бондарчук О.М. Стан 
пожежної безпеки на 
лісогосподарських 
підприємствах 
України: зб. мат-лів 
«Еко – читання: 
конференція молодих 
науковців, студенті та 
учнів». (Житомир, 
жовтень 2019р.) 
Житомир: Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2019.С. 
54-56.
3. Ковтун Т. І. Буднік 
М. В. Стан умов та 
безпеки праці в ДП 
«Пулинський лісгосп 
АПК»: мат. VІІ Всеукр. 



наук.-практ. конф. 
студентів, магістрів, 
аспірантів і молодих 
учених.(Житомир, 20 
листопада 2019 р.). 
Житомир, 2019. С.104-
105.
4. Ковтун Т.І., Буднік 
М.В. Аналіз 
фінансування заходів 
з охорони праці в ДП 
«Пулинський лісгосп 
АПК»: зб. мат-лів 
«Еко – читання: 
конференція молодих 
науковців, студенті та 
учнів». (Житомир, 
жовтень 2019р.). 
Житомир: Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2019. С. 
57-59.
5. Ковтун Т.І. 
Статистичний аналіз 
виробничого 
травматизму на 
підприємствах, що 
координуються 
Держлісагенством 
України:  мат. 
конференції науково-
педагогічних 
працівників науково-
інноваційного 
інституту екології та 
лісу «Наукові читання 
– 2020» (Житомир,  12 
травня  2020 р.). 
Житомир, 2020. С. 37 -
39.
П. 17. Досвід 
практичної роботи в 
університеті за 
спеціальністю більше 
10 років.

181284 Якобчук 
Валентина 
Павлівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

ордена Леніна 
державний 

університет ім. 
Шевченка, рік 

закінчення: 
1980, 

спеціальність:  
політична 
економія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 021506, 

виданий 
21.02.1986, 

Атестат 
професора 

12ПP 008702, 
виданий 

31.05.2013

35 Інтелектуальна 
власність, 
патентознавств
о та авторське 
право

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
П. 1. 1. Yakobchuk V., 
Plotnikova M., 
Semenets H. Family 
homesteads settlements 
as the subjects of the 
public management in 
rural territories. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. 2018. 
Vol. 40, No. 4. С. 587–
598. (Web of science).
2. Institutions for 
forming social capital in 
territorial communities 
/ Jan-Urban Sandal, V. 
Yakobchuk, M. 
Plotnikova, I. 
Lytvynchuk. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. 2019. 
Vol. 41, No. 1. С. 67–76. 
(Web of science)



П. 2. 1. Якобчук В. П., 
Пугачова Н. С. 
Переформатування 
механізму 
фінансування 
аграрного ринку в 
умовах глобалізації. 
Ефективна економіка. 
2014. № 12. URL: http: 
www.ekonomy. 
nayka.com.ua
2. Якобчук В. П., 
Якобчук В. А. Вплив 
ринку економічної 
інформації на 
глобальну логістику 
зерна. Агросвіт. 2015. 
№ 19. С. 40–43.
3. Якобчук В. П., 
Тищенко С. В., Ярош 
С. В. Теоретико-
методичні основи 
проведення 
енергетичного аудиту. 
Агросвіт. 2016. № 7. С. 
51–56.
4. Якобчук В. П. 
Відродження 
ресурсного потенціалу 
радіаційно 
забруднених 
територій в контексті 
інтелектуалізації 
аграрної економіки. 
Вісник ЖНАЕУ. 2016. 
№ 1 (55), т. 3. С. 395–
402. 
5. Теоретико-
методологічні засади 
формування науково-
освітнього напряму 
«Публічне управління 
та адміністрування» / 
Є. І. Ходаківський, В. 
П. Якобчук, І. Л. 
Литвинчук та ін. 
Вісник ЖНАЕУ. 2016. 
№ 2 (57), т. 1. С. 32–
42. 
6. Якобчук В. П., 
Ходаківський Є. І., 
Литвинчук І. Л. Роль 
публічного 
управління у 
формуванні нової 
моделі державного 
регулювання 
економіки. Ефективна 
економіка : 
електронне фахове 
вид. 2017. № 1. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=5375. 
7. Якобчук В. П., 
Тищенко С. В.. 
Пугачова Н. С. 
Інноваційні підходи 
до публічного 
управління в 
контексті 
інтелектуалізації 
суспільства. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2018. № 6. 
С. 83–87.
8. Якобчук В. П., 
Кравець І. В., Іванюк 
О. В. Глобальна 
архітектура інститутів 
публічного 



управління та 
адміністрування. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2018. № 7. 
С. 105–109.
9. Якобчук В. П., 
Тищенко С. В., 
Захаріна О. В. 
Управління 
територіальними 
громадами в умовах 
інтелектуалізації 
економіки. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2018. № 3. 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?
op=8&w=В.+П.+Якобч
ук
10. Якобчук В. П., 
Ходаківський Є. І., 
Плотнікова М. Ф. 
Публічне управління у 
процесі 
децентралізації. 
Наукові горизонти, 
Scientific horizons. 
2018. № 6 (69). С. 28–
35.
11. Якобчук В. П., 
Войтенко А. Б., 
Плотнікова М. Ф. 
Системно-
синергетичні основи 
соціально-
економічного 
розвитку сільських 
громад в умовах 
децентралізації. 
Інтелект ХХІ. 2019. № 
3. С. 22–36.
12. Якобчук В. П., 
Войтенко А. Б., 
Плотнікова М. Ф. 
Децентралізація: 
шлях від об'єднання 
до розвитку ОТГ. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2019. № 11. 
С. 32–39.
П. 3. 1. Якобчук В. П. 
Економічна теорія : 
навч. посібник. 
Житомир : Рута, 2012. 
316 с. Гриф 
Міністерства освіти і 
науки, молоді і спорту 
України  (лист 1/11-
16206 від 17.10.2012 
р.)
2. Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., 
Литвинчук І. Л. 
Інтелектуальна 
власність: економіко-
правові аспекти : 
навч. посібник. Київ : 
Цент учбової 
літератури, 2014. 276 
с. Гриф Міністерства 
освіти і науки, молоді і 
спорту України (лист 
1/11-6642 від 
06.05.2014 р.)
3. Якобчук В. П., 
Литвинчук І. Л. 
Управління 
економічними 
ризиками 



корпоративних 
підприємств в 
агробізнесі : 
монографія. Житомир 
: ЖНАЕУ, 2012. 160 с.
4. Якобчук В. П., 
Сайкевич М. І., 
Збродська О. В. 
Використання 
ресурсного потенціалу 
в 
сільськогосподарських 
підприємствах на 
радіаційно 
забруднених 
територіях : 
монографія. Чернівці, 
2012. 181 с.
5. Якобчук В. П., 
Кравець І. В., Русак О. 
П. Інноваційний 
розвиток галузі 
свинарства : 
монографія. Житомир 
: Євенок О. О., 2012. 
188 с.
6. Синергетика: 
методологія ефектів : 
колект. монографія / 
[В. П. Якобчук, І. Є. 
Януль, Ю. Ю. Мороз 
та ін. ; наук. ред. Є. І. 
Ходаківський, Т. О. 
Зінчук, І. Г. Грабар]. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2012. 624 с.
7. Якобчук В. П. 
Економічна теорія : 
навч. посібник. 4-те 
вид., перероб. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. 348 с. (20,22 
у.д.а).
8. Ходаківський Є. І., 
Якобчук В. П., 
Литвинчук І. Л. 
Інтелектуальна 
власність: економіко-
правові аспекти : 
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Київ : Центр учбової 
літератури, 2017. 504 
с. (31,5 у.д.а).
9. Якобчук В. П. 
Формування 
соціального капіталу 
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монографія / за ред. 
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Клайпеда : Вид-во 
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Центр учбової 
літератури, 2019. С. 
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Сучасна політична 
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формування. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи : 



наук. монографія / О. 
В. Скидан, І. А. 
Мельничук, В. П. 
Капелюшний та ін. ; за 
ред. І. А. Мельничука. 
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Екологічні поселення 
як механізм 
управління 
багатофункціональни
м розвитком сільських 
територій / В.П. 
Якобчук, О. Ф. 
Присяжнюк, М. Ф. 
Плотнікова, О. Г. 
Булуй // 
Стратегія 
інклюзивного 
сільського розвитку на 
базі громад: проекти, 
реалії та європейські 
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України: нак. 
монографія  за ред. 
проф. Т. О. Зінчук. – 
352 с. – 2019. – С. 316–
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П. 4. 1. Захаріна 
Оксана 
Володимирівна – 
08.07.02 – Економіка 
сільського 
господарства і АПК. 
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наук ДК № 040966, 
рішення президії ВАК 
від 10 травня 2007 
року, протокол № 59-
06/6.
2. Черниш Ольга 
Володимирівна 
«Управління 
кредитуванням 
сільськогосподарських 
підприємств», 
Житомир 
спеціалізована вчена 
рада Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті, 
спеціальність – 
08.00.04 – Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Диплом 
кандидата наук ДК 
№058465, рішення 
президії ВАК від 14 
квітня 2010 року, 
протокол № 64-06/3.
3. Литвинчук Ірина 
Леонідівна 
«Управління 
економічними 
ризиками 
корпоративних 
підприємств аграрної 
сфери», Житомир 
спеціалізована вчена 
рада Д 14.083.02 у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті, 
спеціальність  – 
08.00.04 − економіка 



та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
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розвиток підприємств 
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університеті, 
спеціальність – 
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президії ВАК від 31 
травня 2011 року, 
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«Використання 
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та управління 
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державної реєстрації 
0115U006602).
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розвиток аграрного 
ринку в 
трансформаційній 
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школи ӏ-ӏӏӏ ступенів № 
30 на тему «Еколого-
біологічні особливості 
лаванди справжньої в 
умовах ботанічного 
саду ЖНАЕУ», яка на 
II етапі 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” посіла 1 
місце у секції 
«ботаніка і зоологія»  
(2019 р.). Участь у 
журі  конкурсів-
захистів  “Мала 
академія наук 
України” відділення 
«Хімія та біологія» 
(2015-2018 рр.).
П. 10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посаді 
завідувача кафедри 
загальної екології з 01. 
07. 2019 р.).
П. 12. 1. Котюк Л.А., 



Іващенко І.В., 
Рахметов Д.Б., Вигера 
С.М. Спосіб створення 
композиційного 
фіточаю з 
імуномоделюючими 
властивостями: пат. 
129876 Україна. № u 
201807149, заявл. 
25.06.2018; опубл. 
12.11.2018, Бюл. № 21 
(Здобувачем 
отримано 
експериментальні 
дані та підготовлено 
матеріали до друку). 
2. Іващенко І.В., 
Котюк Л.А., Рахметов 
Д.Б., Вигера С.М. 
Спосіб створення 
композиційного 
фіточаю з 
антиоксидантними 
властивостями: пат. 
131582 Україна. № u 
201807123, заявл. 
25.06.2018; опубл. 
25.01.2019, Бюл. № 2 
(Здобувачем 
отримано 
експериментальні 
дані та підготовлено 
матеріали 
3. Іващенко І.В., 
Котюк Л.А., Рахметов 
Д.Б., Ключевич М. М. 
Вигера С.М. 
Фітокомпозиційний 
чай «Гармонія». Пат. 
на корисну модель № 
141971. Держ. реєстр 
патентів України на 
корисні моделі. 2020 
р. Бюл. № 9.
4. Іващенко І.В., 
Котюк Л.А., Рахметов 
Д.Б., Ключевич М. М. 
Вигера С.М. 
Композиційний 
фіточай «Довголіття». 
Пат. на корисну 
модель № 141972. 
Держ. реєстр патентів 
України на корисні 
моделі. 2020 р. Бюл. 
№ 9.
П. 13. 1. Ботаніка з 
основами екології : 
навч. посіб. / М. М. 
Світельський, Л. А. 
Котюк, А. А. Романюк 
[та ін.] ; за заг. ред. М. 
М. Світельського. – 2-
ге вид. – Житомир : 
Рута, 2015. – 376 с. 
2. Каталог 
декоративних 
трав’янистих рослин 
ботанічних садів і 
дендропарків України: 
Довідниковий 
посібник / : С.П. 
Машковська, В. Ф. 
Горобець, Л.А. Котюк 
та ін. За ред. С. П. 
Машковської. – Київ, 
2015. – 282 с. 
3. Методичні вказівки 
до проведення 
лабораторних робіт з 
дисципліни 



«Мікробіологія» для 
студентів 
спеціальності 
«Агрономія» 
[Електронний ресурс] 
/ І. В. Іващенко, М. І. 
Феделеш-Гладинець, 
Л. В. Немерицька, Л. 
А. Котюк.  – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2015. – 73 с.
4. Методичні вказівки 
до написання та 
оформлення 
кваліфікаційної 
роботи для здобувачів 
вищої освіти 
освітнього ступеня 
магістр спеціальності 
101 «Екологія» / Укл. 
Л. А. Котюк, Р. А. 
Валерко, Л. О. 
Герасимчук. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 82 с.
5. Котюк Л.А., Валерко 
Р.А., Герасимчук Л.О. 
Методичні 
рекомендації для 
підготовки курсової 
роботи з дисципліни 
«Біологія» для 
студентів ступеня 
бакалавр 
спеціальності 101 
«Екологія». Житомир: 
ЖНАЕУ. 2020. 38 с.
П. 15. 1. Котюк Л. А. 
Інтродуцент Hyssopus 
angustifolius M. B. як 
джерело біологічно 
активних речовин: 
материалы докл. IIІ 
междунар. науч.-
практ. конференции 
(г. Симферополь, 15–
19 сентября 2014 г.). 
Симферополь, 2014. С. 
171–173.
2.  Рахметов Д. Б., 
Котюк Л. А., Іващенко 
І. В., Дема В. М. 
Еколого-біологічні 
особливості лофанту  
ганусового при 
інтродукції в умовах 
ботанічного саду 
ЖНАЕУ. Наукові 
читання – 2014 : 
наук.-теорет. збірник. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2014. – Т. 2. – С. 138–
140.
3. Котюк Л. А., 
Рахметов Д. Б., Дема 
В. М. Вплив 
температурного 
режиму на тривалість 
життєвого циклу 
Dracocephalum 
moldavica L. в умовах 
інтродукції на 
Житомирському 
Поліссі : Природні та 
техногенно змінені 
екосистеми 
прикордонних 
територій у 
постчорнобильський 
період : матер. 
міжнар. наук. 
конференції (м. 



Чернігів, 9–11 жовтня 
2014 р.). Чернігів, 
2014. С. 35–37.
4. Котюк Л. А., 
Рахметов Д. Б., Вергун 
О. М., Котюк С. В. 
Біохімічні особливості 
гісопу лікарського у 
зв’язку з інтродукцією 
в умовах Полісся 
України. Лікарське 
рослинництво: від 
досвіду минулого до 
новітніх технологій: 
матер. другої між нар. 
наук.- практ. інтернет-
конференції. Полтава, 
2013. С. 46–51 – URL: 
www/ pdaa. ua
5. Котюк Л. А. 
Інтродуцент Hyssopus 
angustifolius M. B. як 
джерело біологічно 
активних речовин: 
материалы докл. IIІ 
междунар. науч.-
практ. конференции 
(г. Симферополь, 15–
19 сентября 2014 г.). 
Симферополь, 2014. С. 
171–173.
6. Рахметов Д. Б., 
Котюк Л. А., Іващенко 
І. В., Дема В. М. 
Еколого-біологічні 
особливості лофанту  
ганусового при 
інтродукції в умовах 
ботанічного саду 
ЖНАЕУ. Наукові 
читання – 2014 : 
наук.-теорет. збірник. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2014. – Т. 2. – С. 138–
140 
7. Котюк Л. А., 
Рахметов Д. Б., Дема 
В. М. Вплив 
температурного 
режиму на тривалість 
життєвого циклу 
Dracocephalum 
moldavica L. в умовах 
інтродукції на 
Житомирському 
Поліссі : Природні та 
техногенно змінені 
екосистеми 
прикордонних 
територій у 
постчорнобильський 
період : матер. 
міжнар. наук. 
конференції (м. 
Чернігів, 9–11 жовтня 
20.14 р.). Чернігів, 
2014. С. 35–37 
8. Котюк Л. А. 
Биохимические 
особенности Elsholtzia 
cristata и Satureja 
hortensis в связи с 
интродукцией в 
условиях Полесья 
Украины / Л. А. 
Котюк, Д. Б. Рахметов, 
Е. Н. Вергун // 
Лекарственные 
растения: 
фундаментальные и 
прикладные 



проблемы: 
Материалы II 
Международной 
научной конференции 
20–22 октября 2015 г., 
г. Новосибирск. – 
Новосибирск: ИЦ 
Новосибирского ГАУ 
«Золотой колос», 
2015. – С.153–156.
9. Kotyuk L. A. The 
biological peculiarities 
of  Salvia officinalis L. 
and  Salvia sclarea L. 
under ex-situ 
conditions / L. A. 
Kotyuk, D. B. 
Rachmetov // 
Agrobiodiversity for 
improving nutrition, 
health and life quality. 
The scientific 
proceeding of 
international network 
AgroDioNet. – Nitra, 
2015. – Part 2. – 
P.379–383. 
10. Котюк Л.А. 
Біологічні особливості 
Hyssopus officinalis 
(Lamiaceae Lindl.) за 
інтродукції в умовах 
ботанічного саду 
ЖНАЕУ / Л. А. Котюк, 
Д. Б. Рахметов, В. І. 
Дема // VΙ відкритий 
з’їзд фітобіологів 
Причорномор’я 
(Херсон-Лазурне, 19 
травня 2015 року). 
Збірка тез доповідей – 
Херсон: ХДУ, 2015. – 
С.121–123.
11. Котюк Л. А. 
Онтоморфогенез 
Satureja hortensis L. 
(Lamiaceae) за 
інтродукції в умовах 
Полісся України / Л. 
А. Котюк // 
Інтродукція рослин, 
збереження та 
збагачення 
біорізноманіття в 
ботанічних садах та 
дендропарках: 
Матеріали 
міжнародної наукової 
конференції. – Київ: 
Фітосоціоцентр, 2015. 
– С. 129-130.
12. Котюк Л.А. 
Біологічні особливості 
Hyssopus angustifolius 
(Lamiaceae Lindl.) за 
інтродукції в умовах 
Полісся України / Л.А. 
Котюк, Д.Б. Рахметов, 
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Матеріали 
міжнародної наукової 
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травня 2016 року. – м. 
Біла Церква, 2016. – 
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13. Котюк Л. А. 
Біоморфологічні 
особливості 
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moldavica в умовах еx-
situ / Л. А. 14. Котюк, 
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Component 
composition of essential 
oil from 
Dracocephalum 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПР20. Володіти 
основами еколого-
інженерного 
проектування та 
еколого-експертної 
оцінки впливу на 
довкілля.

Екологічна 
раціоналізація 
сучасних технологій

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР19. Уміти 
самостійно 
планувати 
виконання 
інноваційного 
завдання та 
формулювати 
висновки за його 
результатами.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень 

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах;
ФО 07 – усний контроль.



МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

Оцінка впливу 
сільськогосподарськог
о виробництва на 
довкілля

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту 
практики, курсової роботи.

Переддипломна 
практика

МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ФО 05 – захист звіту 
практики, курсової роботи.

Кваліфікаційна робота МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ФО 05 – захист звіту 
практики, курсової роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.

ПР18. Уміти 
використовувати 
сучасні методи 
обробки і 
інтерпретації 
інформації при 
проведенні 
інноваційної 
діяльності.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень 

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах;
ФО 07 – усний контроль.



робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

Оцінка впливу 
сільськогосподарськог
о виробництва на 
довкілля

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту 
практики, курсової роботи.

Науково-виробнича 
практика

МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ФО 05 – захист звіту 
практики, курсової роботи.

Кваліфікаційна робота МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ФО 05 – захист звіту 
практики, курсової роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.

ПР17. Критично 
осмислювати 
теорії, принципи, 
методи і поняття 
з різних 
предметних 
галузей для 
вирішення 
практичних задач і 
проблем екології.

Переддипломна 
практика

МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ФО 05 – захист звіту 
практики, курсової роботи.

Кваліфікаційна робота МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ФО 05 – захист звіту 
практики, курсової роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах;

ПР16. Вибирати 
оптимальну 

Екологія ґрунту та 
охорона земель

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 



стратегію 
господарювання 
та/або 
природокористува
ння в залежності 
від екологічних 
умов.

тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Радіоекологічний 
моніторинг

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Стратегія сталого 
розвитку

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



Оцінка впливу 
сільськогосподарськог
о виробництва на 
довкілля

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР15. Оцінювати 
екологічні ризики 
за умов 
недостатньої 
інформації та 
суперечливих 
вимог.

Радіоекологічний 
моніторинг

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Екологія ґрунту та 
охорона земель

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ПР14. 
Застосовувати 
нові підходи для 
вироблення 
стратегії 
прийняття рішень 
у складних 
непередбачуваних 
умовах.

Стратегія сталого 
розвитку

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Охорона праці та 
цивільний захист

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР13. Уміти 
оцінювати 
потенційний вплив 
техногенних 
об’єктів та 
господарської 
діяльності на 
довкілля.

Методика оцінки 
якості довкілля

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Радіоекологічний 
моніторинг

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Оцінка впливу 
сільськогосподарськог
о виробництва на 
довкілля

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Охорона праці та 
цивільний захист

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ПР12. Уміти 
оцінювати 
ландшафтне і 
біологічне 
різноманіття та 
аналізувати 
наслідки 
антропогенного 
впливу на природні 
середовища.

Екологічна 
раціоналізація 
сучасних технологій

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Методика оцінки 
якості довкілля

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Екологія ґрунту та 
охорона земель

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Інтродукція рослин МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Екологічні аспекти 
аграрного 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Оцінка впливу 
сільськогосподарськог
о виробництва на 
довкілля

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ПР10. 
Демонструвати 
обізнаність щодо 
новітніх принципів 
та методів 
захисту 
навколишнього 
середовища.

Методика оцінки 
якості довкілля

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Екологічна 
раціоналізація 
сучасних технологій

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Стратегія сталого 
розвитку

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Кваліфікаційна робота МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ФО 05 – захист звіту 
практики, курсової роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.

ПР11. Уміти 
використовувати 
сучасні 
інформаційні 
ресурси з питань 
екології, 
природокористува
ння та захисту 
довкілля.

Інтродукція рослин МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Екологія ґрунту та 
охорона земель

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Екологічна 
раціоналізація 
сучасних технологій

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень 

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах;
ФО 07 – усний контроль.

Екологічні аспекти 
аграрного 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Радіоекологічний 
моніторинг

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР07. Уміти 
спілкуватися 
іноземною мовою в 
науковій, 
виробничій та 
соціально-
суспільній сферах 
діяльності.

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР08. Уміти 
доносити 
зрозуміло і 
недвозначно 
професійні знання, 
власні 
обґрунтування і 
висновки до 
фахівців і широкого 
загалу.

Переддипломна 
практика

МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ФО 05 – захист звіту 
практики, курсової роботи.

Кваліфікаційна робота МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 

ФО 05 – захист звіту 
практики, курсової роботи;
ФО 06 – виступи на 



(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

наукових заходах.

Інтелектуальна 
власність, 
патентознавство та 
авторське право

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.

ПР01. Знати та 
розуміти 
фундаментальні і 
прикладні аспекти 
наук про довкілля.

Інтелектуальна 
власність, 
патентознавство та 
авторське право

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.

Філософія та 
методологія науки

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Екологічні аспекти 
аграрного 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР02. Уміти 
використовувати 
концептуальні 
екологічні 
закономірності у 
професійній 
діяльності.

Екологічні аспекти 
аграрного 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Інтродукція рослин МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

Науково-виробнича 
практика

МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

ФО 05 – захист звіту 
практики, курсової роботи.

ПР09. Знати 
принципи 
управління 
персоналом та 
ресурсами, основні 
підходи до 
прийняття рішень 
в умовах 
неповної/недостат
ньої інформації та 
суперечливих 
вимог.

Інтелектуальна 
власність, 
патентознавство та 
авторське право

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.

Охорона праці та 
цивільний захист

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



завдань).
ПР04. Знати 
правові та етичні 
норми для оцінки 
професійної 
діяльності, 
розробки та 
реалізації 
соціально-
значущих 
екологічних 
проектів в умовах 
суперечливих 
вимог.

Стратегія сталого 
розвитку

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР05. 
Демонструвати 
здатність до 
організації 
колективної 
діяльності та 
реалізації 
комплексних 
природоохоронних 
проектів з 
урахуванням 
наявних ресурсів 
та часових 
обмежень.

Науково-виробнича 
практика

МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ФО 05 – захист звіту 
практики, курсової роботи.

ПР03. Знати на 
рівні новітніх 
досягнень основні 
концепції 
природознавства, 
сталого розвитку і 
методології 
наукового пізнання.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень 

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН 07 – науково-дослідна 
робота (написання статей та 
тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах;
ФО 07 – усний контроль.

Філософія та 
методологія науки

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 



МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР06. Знати 
новітні методи та 
інструментальні 
засоби екологічних 
досліджень, у тому 
числі методи та 
засоби 
математичного і 
геоінформаційного 
моделювання.

Методика оцінки 
якості довкілля

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 05 – відеометод у 
поєднанні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та 
комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Оцінка впливу 
сільськогосподарськог
о виробництва на 
довкілля

МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту 
практики, курсової роботи.

 


